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Bab 1. Mengenal PowerPoint 
 
 
1.1 Sekilas tentang Microsoft PowerPoint 

Microsoft PowerPoint adalah suatu perangkat lunak yang diciptakan khusus  untuk 
menangani rancangan suatu presentasi grafis. Bila kita memberikan suatu presentasi 
dihadapan para hadirin, tidak perlu takut, PowerPoint dapat menolong kita untuk 
melewati rasa takut untuk berbicara didepan umum, asal saja alat peraga yang dipakai 
dapat membawa mata para hadirin dari kita beralih dan langsung tertuju pada penyajian 
yang menarik dan informatif dengan menggunakan PowerPoint untuk merancang serta 
menciptakan dengan mudah dan cepat. 
 

1.2 Memulai  PowerPoint 
Kita dapat memulai atau menjalankan program aplikasi PowerPoint dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
Setelah komputer diaktifkan dan menampilkan area Desktop Windows, 
klik tombol start yang ada pada taskbar, pilih menu program, pilih menu microsoft 
PowerPoint, kemudian tunggulah sampai progran aplikasi PowerPoint tersebut dibuka. 
 

 
 

 
1.3 Membuat file dengan task pane 

Membuat file dengan membuat salah satu pilihan pada new di taskpane: 
 
Blank Presentation, membuat suatu presentasi dengan format yang kosong, tanpa ada 
desain sama sekali. Dengan menggunakan pilihan ini kita bebas berkreasi untuk 
mendesain dan menentukan topik sesuai keinginan. 
From Design Template, membuat suatu presentasi dengan memilih template yang sudah 
tersedia, dilanjutkan dengan pemilihan layout slide. Pada pilihan ini kita hanya memilih 
desain yang telah tersedia untuk ditampilkan pada presentasi. 
 

Ms PowerPoint 
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From Auto Content Wizard, merupakan cara tercepat untuk langsung membuat lembar 
presentasi, karena dalam pilihan ini ada beberapa contoh tampilan lembar presentasi 
yang memiliki desain topik tertentu, kita tinggal memilih sesuai keinginan. 
 
Untuk membuka file presentasi yang telah dibuat sebelumnya kita bisa pilih pada: Open 
a Presentation. 
 

1.4 Mengenal Elemen Dasar Jendela PowerPoint 
Agar supaya kita mengenal Elemen Dasar Jendela PowerPoint perhatikan gambar berikut 
ini: 
 

 
 

Kemudian muncul tampilan layar seperti dibawah ini dengan elemen-elemen sebagai 
berikut: 

• Icon kontrol menu (Control Menu Icon), digunakan untuk mengontrol jendela 
yang sedang aktif. 

• Baris judul (Title Bar), berisi nama program aplikasi dan nama file yang sedang 
aktif, baris judul ini dapat juga digunakan unutk memindahkan jendela kem posisi 
lain yang diinginkan. 

• Baris menu (Menu Bar), berisi menu File, Edit, View, Insert, Format, tools, 
Slide Show, Window dan Help. 

• Baris Tool (Toolbars), untuk menjalankan suatu perintah secara cepat dan 
mudah, terutama untuk perintah-perintah yang sering digunakan. 

• Baris penggulung (scroll Bar), untuk menggeser layar ke kiri atau ke kanan 
gunakan baris penggulung mendatar (Horizontal Scroll Bar), sedangkan untuk 
menggeser layar ke atas atau ke bawah gunakan baris penggulung vertikal 
(Vertical Scroll Bar). 

• Area Slide, menampilkan slide aktif yang sedang dirancang atau diedit. 
• Area Catatan, digunakan untuk memberikan catatn (Notes) pada slide yang 

sedang dipilih. 
• Area Outline, menampilkan kerangka presentasi yang mencakup judul dan isi 

materi presentasi secara keseluruhan. 

Ms PowerPoint 
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1.5 Menggunakan Menu Help 
Apabila kita mengalami kesulitan pada saat bekerja dengan PowerPoint, manfaatkanlah 
fasilitas Microsoft PowerPoint Help. Microsoft PowerPoint help ditampilkan dengan 
gambar animasi Office Assistant. Apabila kita mengklik Office Assistant, kotak 
percakapan akan mengajak berdialog dengan kita serta menanyakan bantuan apa yang 
ingin ditampilkan. 
Untuk menggunakan fasilitas Microsoft PowerPoint Help caranya: 
Pilih dan klik menu Help, klik Microsoft PowerPoint Help (F1). 
 

 
 

 
 

Tampil Office Assistant dengan pertanyaan : 
‘What would you like to do?’ 
 

1.6 Mengakhiri PowerPoint  
Setelah selesai bekerja dengan PowerPoint, kita dapat mengakhirinya dengan 
menggunakan langkah berikut: 
 
Simpan presentasi anda. Kemudian: 

1. Klik menu File, pilih Exit. 
2. Klik tombol Close yang ada di pojok kanan atas jendela. 

Ms PowerPoint 
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3. Klik dua kali Icon Kontrol Menu yang berada pada pojok kiri atas jendela 
PowerPoint. 

4. Tunggu sampai jendela PowerPoint ditutup. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms PowerPoint 
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Bab 2. Membuat Presentasi 
 

 
2.1 Membuat Presentasi dengan Menggunakan Design Template 
 Template merupakan pola dasar atau struktur PowerPoint yang berguna agar      slide 

tampak lebih menarik dan bervariasi.  
 

 
 
Langkah-langkah pembuatan Design Template: 

1. Klik From Design Template pada Task Pane-New Presentation 
2. Maka tampil Task Pane-Slide Design 
3. Pilih salah satu Design Templates yang disediakan di Task Pane-Slide Design 

maka hasilnya seperti gambar berikut ini. 
 

  
 

Ms PowerPoint 
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4. Setelah tampil jendela presentasi (slide) baru dengan layout slide yang kita pilih 
tadi, lakukanlah penyuntingan sesuai dengan kebutuhan. 

5. Contoh, klik kotak Click to add title maka kita dapat memberi judul pada halaman 
pertama presentasi.  
 

 
 
 

2.2 Membuat Presentasi dengan Menggunakan Blank Presentation 
Membuat Presentasi dengan menggunakan Blank Presentation, caranya: 
 

 
 

1.  Klik Blank Presentation pada Task Pane-New Presentation 
2.  Maka tampil Task Pane-Slide Layout 
3.  Pilih salah satu Slide-Layout yang ada di Task Pane-Slide Layout maka    

hasilnya seperti gambar berikut ini. 
4. Setelah tampil jendela presentasi (slide) baru dengan layout slide yang kita pilih, 

lakukanlah penyuntingan sesuai dengan kebutuhan. 
5. Klik kotak Click to add tiltle, kemudian berilah judul pada halaman pertama 

presentasi.  
 

Ms PowerPoint 



Bab 2. Membuat Presentasi  12 
 

 
 

6. Klik di luar area penulisan untuk menghilangkan bingkai teks. 
7. Hasilnya seperti gambar berikut ini. 
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Bab 3. Bekerja dengan File Presentasi 
 

 
3.1 Menyimpan presentasi 
       Rancangan presentasi dengan seluruh slidenya dapat kita simpan ke harddisk  atau 

disket dengan menggunakan langkah berikut: 
1.  Klik menu File 
2.  Klik Save apabila kita menyimpan presentasi tersebut untuk pertama kali,  
 

 
 
kotak dialog Save As akan tampil seperti gambar berikut ini: 
 

 
 

3.   Pada tombol daftar pilihan Save in, pilihlah drive dan folder tempat kita menyimpan 
file 

4.   Pada kotak isian File name, ketikkan nama file yang kita inginkan. 

Ms PowerPoint 
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5.   Klik tombol perintah Save. 
 
 

3.2 Menutup File Presentasi 
Untuk mengakhiri perancangan suatu presentasi dengan seluruh slidenya yang  telah 
kita simpan, kliklah tombol Close. 
 

 
 

Jika kita mengklik tombol Close sebelum menyimpan slide tersebut, biasanya 
PowerPoint akan menampilkan Kotak Dialog Konfirmasi yang menanyakan apakah 
mau menyimpan terlebih dahulu atau tidak file presentasi yang sedang terbuka. 
 

 
 

 
3.3 Membuka File Presentasi 
 Cara membuka file presentasi yang telah kita simpan: 
 

Ms PowerPoint 
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1.  Klik tombol Open pada toolbar standard maka tampilah kotak dialog Open. 
2. Atau klik menu File, kemudian tampilah kotak dialog Open. 
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Bab 4. Bekerja dengan Slide 
 
 
4.1 Membuat slide baru 
 Cara menambah slide baru: 

1. klik menu insert 
2. klik New Slide  
 

 
 

maka akan tampillah sebuah slide baru dan taskpane-slide layout, kemudian slide 
tersebut menjadi seperti contoh berikut: 

 

 
 
 

Ms PowerPoint 



Bab 4. Bekerja dengan Slide  17 
 

4.2 Memilih slide 
 Setelah membuat beberapa slide kita dapat memilih slide yang akan kita gunakan. Slide 

yang kita pilih menjadi berbingkai disekelilingnya. Kita bisa memilih sebuah slide, 
beberapa slide yang berurutan ataubeberapa slide yang acak. 

 Cara memilih slide adalah sebagai berikut: 
1. Pilih dan klik salah satu slide. Slide yang akan kita pilih akan berbingkai 

disekelilingnya. 
2. Untuk memilih beberapa slide secara berurutan, klik pada slide pertama, 

tekan dan tahan tombol shift, sambil menekan tombol shift klik slide 
terakhir yang kita inginkan. 

3. Untuk memilih beberapa slide secara acak, klik pada slide pertama, tekan 
dan tahan tombol ctrl, sambil menekan tombol ctrl klik slide lain yang 
kita inginkan. 

 
 
4.3 Menghapus slide 
 Pada saat mengoperasikan atau merancang suatu presentasi mungkin ada beberapa 

kesalahan, misalnya salah ketik. Cara menghapus slide: 
 

 
 

1. klik slide yang akan dihapus 
2. klik menu Edit 
3. klik Delete Slide 
 
Selain itu juga dapat digunakan cara yang lainnya yaitu pada langkah 2 dan 3 dapat 
langsung kita hapus dengan menekan langsung tombol Delete pada keyboard. 
 

4.4 Memindahkan Slide 
         Ketika  membuat presentasi , kadang-kadang terjadi kesalahan menempatkan materi. 

Jika terjasi hal demikian, maka kita tidak perlu menghapus dan menulis kembali topik 
presentasi tersebut. Kita dapat memindahkan nya dalam bentuk slide atau dalam bentuk 
outline ke posisi yang kita inginkan. Cara memindahkan slide: 

 Misalnya kita akan memindah slide 3 ke slide 5 

Ms PowerPoint 
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1.  klik slide 3 
2.  tekan dan tahan tombol kiri mouse 
3.  sambil tetap menekan tombol kiri mouse, geser mouse ke lokasi yang kita inginkan, 

yaitu slide 5. 
4.  pada saat menggeser akan muncul tanda pointer, bingkai hitam dan garis vertikal, garis 

vertikal ini harus tetap ada sampai tiba di posisi yang kita inginkan. 
5.  pada saat sampai ke lokasi slide 5, garis vertikal tersebut harus tetap ada. Jika garis 

vertikal tersebut tidak muncul, kita tidak akan berhasil memindahkan slide. 
6.  setelah sampai ke lokasi yang kita tuju, lepaskan penekanan tombol mouse. Slide 3 

berpindah ke slide 5. 
 
 
4.5 Menyalin slide 
 kita perlu menyalin atau mengopi slide apabila kita menginginkan slide dengan topik 

dan tampilan yang sama persis. Cara menyalin slide: 
 misalnya kita ingin menyalin slide 3 dan menempatkannya di slide 5 

1. klik slide yang akan kita salin, yaitu slide 3. 
2. klik icon copy di toolbar standard. 
 

 
 

3. klik slide tujuan, misal kita ingin menempatkannya di slide 5. 
4. klik icon paste pada toolbar standard  

 

Ms PowerPoint 
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5. slide baru (slide 5) merupakan hasil penyalinan dari slide 3. isi tampilan ini sama 
dengan slide 3. 

 
 
4.6 Menyisipkan slide baru 
 kita dapat menyisipkan slide presentasi pada posisi sesuai dengan keinginan.  Cara 

menyisipkan slide: 
 misalnya kita akan menyisipkan slide antara slide 3 dan slide 4: 

1.  klik antara slide 3 dan slide 4 hingga muncul garis vertikal. 
2.  klik menu insert. 
3.  klik new slide,  maka akan tampil Task pane-slide layout  

  

 
 

4. pada task pane-slide layout pilih dan klik bentuk slideyang kita inginkan. 
5. slide baru hasil penyisipan ada pada posisi slide 4. 
6. untuk menampilkan slide tersebut klik Normal View  

Ms PowerPoint 
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7. setelah  tampil jendela presentasi baru dengan layout slide yang kita pilih tadi, kita 
dapat melakukan penyuntingan sesuai dengan kebutuhan. 
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Bab 5. Memodifikasi Judul dan Isi Slide  21 
 

Bab 5. Memodifikasi Judul dan Isi Slide 
 
 
Kita biasanya membuat presentasi yang terdiri dari beberapa buah slide. Masing-masing slide 
pada umumnya  mempunyai judul dan isi slide dengan format tampilan yang berbeda-beda. 
Kita dapat mengedit judul dan isi slide sesuai dengan keinginan kita, semua penjelasan 
perintah untuk mengedit berikut ini menggunakan tampilan normal. 
 
 
5.1 Menghapus teks 
  cara menghapus suatu judul atau isi slide: 

1. sorotlah teks yang akan kita hapus. 
2. klik menu Edit, klik Clear atau tekan tombol Delete di keyboard. 

 
5.2 Memindahkan teks 
  cara memindahkan teks ke tempat lain: 
  misal kita ingin memindahkan teks pada bullet 1 ke bullet 3: 

1. sorot teks yang akan kita pindahkan. 
2. klik icon Cut yang ada pada toolbar standard. 
3. setelah di cut, teks tersebut untuk sementara tidak tampil, kemudian klik kursor pada 

posisi yang kita inginkan misalkan baris ketiga. 
4. klik icon paste yang ada pada  toolbar standard.  

 
5.3 Menyalin teks 
  cara menyalin teks: 
  misalnya kita ingin menyalin teks dari bullet 1 ke bullet 2: 

1. sorot teks yang ingin kita salin. 
2. klik icon Copy yang ada pada toolbar standard. 
3. klik kursor pada posisi yang kita inginkan. Misalkan pada bullet 2. 
4. klik icon Paste yang ada pada toolbar standard.  

 
5.4 Mengganti teks 
  cara mengganti suatu teks dengan teks yang lain: 

1. sorot teks yang akan diganti. 
2. ketik langsung penggantinya. 

 
  Cara mengganti beberapa teks yang sama: 

1. sorot teks yang akan kita ganti. 
2. klik menu edit. 
3. klik replace. 
4. tampil kotak Dialog Replace. 
 

Ms PowerPoint 
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5. ketik teks yang akan kita ganti di kotak Find What.  
6. ketik teks pengganti di kotak Replace With.  
7. klik kotak cek bila diperlukan: 

• Match Case: untuk membedakan huruf besar dan kecil. 
• Find Whole Words Only: agar yang dicari hanya semua yang berupa kata. 

8. klik find next, pointer mouse akan menyorot teks yang akan diganti. 
9. klik  

 Replace: untuk mengganti teks yang tersorot. 
 Replace all: untuk mengganti teks secara keseluruhan. 

               Kemudian klik OK. 
10. klik Close, untuk menutup kotak dialog Replace. 

 
5.5  Menyisipkan teks 

 apabila anda ingin menambahkan teks kedalam slide, dapat dilakukan dengan   cara:  
1. klik diantara kata yang ingin disispkan, sampai muncul kursor vertikal yang berkedip. 
2. ketik langsung teks yang ingin disisipkan. 
3. klik mouse pada luar area penyisipan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms PowerPoint 
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Bab 6. Mengatur Tampilan Slide Presentasi 
 
 
Kita mempunyai pilihan untuk mengadakan suatu perubahan pada sebagian atau keseluruhan 
dari presentasi. Kita juga dapat menggunakan satu presentasi yang sama dalam kesempatan 
lain yang berbeda. Supaya tidak membosankan kita dapat mengadakan perubahan tampilan 
layout slide, pola warna slide, latar belakang slide maupun template slide. 
 
6.1 Mengganti layout slide 
  cara mengganti layout slide: 

1. pilih slide yang layout nya ingin kita ganti. 
2. klik format. 
3. klik slide layout. 
 

 
 

6.2 Mengganti pola warna slide 
   cara mengganti pola warna slide yang telah kita buat: 

1. klik tombol segitiga kecil pada taskpane.  
2. klik slide design-color schemes. 
3. klik color schemes yang kita inginkan. 
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6.3 Mengganti latar belakang slide 
  cara mengganti latar belakang slide yang telah kita buat:  

1. pilih slide yang latar belakangnya akan diganti. 
2. klik format. 
3. klik background maka tampil kotak dialog background. 
 

 
 

4. terdapat beberapa pilihan di tombol background fill: 
 

• automatic:  tampilan dengan warna default. 
• kotak warna: memberikan pilihan warna yag tersedia. 
• more colors: memberikan pilihan warna yang lebih variatif. 
• fill efects: memberikan beberapa efek warna.  

Ms PowerPoint 
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5. apabila kita memilih  More Colors  akan tampil kotak dialog colors  
6. klik warna yang kita inginkan. 
7. klik ok untukl menutup kotak dialog colors dan kembali ke kotak dialog   background.  

 

 
 
 

8. apabila memilih fill efects, akan tampil kotak dialog fill effects  
9. klik tab pilihan motif latar belakang yang tersedia. 

 Gradient: motif degradasi warna. 
 Texture: motif texture. 
 Pattern: motif pattern atau motif arsir. 
 Picture: motif gambar atau foto. 

10. klik ok untuk menutup kotak dialog fill effects dan kembali ke kotak dialog 
background. 
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6.4 Mengganti template slide  
 Cara mengganti template slide yang telah kita buat: 

1. pilih slide yang akan kita ganti. 
2. klik segitiga kecil pada taskpane, kemudian pilih slide desiign-design templates. 
3. klik pada pilihlah apply a design template. 
4. maka seluruh slide berubah sesuai dengan template yang kita pilih. 
 

6.5 Master Template 
Anda Bisa membuat beberapa master template (baik title maupun slide master) pada 
sebuah file presentasi. Klik view-master.  
 

6.6 Hyperlink 
 
♦ Anda juga bisa menyisipkan hyperlink ke dalam teks presentasi Anda, atau dapat pula 

membuka/menjalankan suatu dokumen/program tertentu saat sebuah teks/lokasi tertentu 
diklik. Untuk melakukan hal ini, pilihlah menu Insert -Hyperlink. Saat Anda memilih 
sebuah teks kemudian memilih menu ini maka akan muncul dialog berikut : 
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♦ Dari sini Anda dapat memilih apakah teks yang dipilih akan menuju ke suatu link 

tertentu.  

Ms PowerPoint 
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Bab 7. Mengatur, Menjalankan dan Mencetak Slide 
Presentasi 

 
 

7.1 Mengatur Slide Presentasi 
Cara mengatur slide-slide yang akan kita tampilkan sebelum menjalankan presentasi 
di layar komputer: 

1. siapkan slide. 
2. klik menu Slide Show. 
3. klik Set Up Show, maka tampak Kotak Dialog Set Up Show. 

 

 
 

4. pada kotak Show Slides, klik salah satu pilihan berikut ini: 
• All, untuk menampilkan seluruh slide presentasi. 
• From, kita isi nomor slide awal, dan To kita isi nomor slide akhir 

yang kita ingin tampilkan. 
• Pada kotak Advances slides, klik salah satu pilihan berikut ini: 

- Manually, untuk menampilkan slide demi slide presentasi 
secara manual. 

- Using timings, if present, slide yang satu akan berpindah ke 
slide berikutnya sesuai waktu yang kita inginkan. 

 

Ms PowerPoint 



Bab 7. Mengatur, Menjalankan dan Mencetak Slide Presentasi 29  

 
 

5.   klik OK. 
 

7.2 Menjalankan Presentasi 
Cara menjalankan presentasi di layar komputer: 
1. klik menu View. 
2. klik Slide Show (F5). 

 
 

 
 
 

7.3 Memberi Efek Animasi pada Slide dengan Custom Animation 
         Cara memberi efek animasi khusus untuk tampilan teks pada saat slide kita   tampilkan: 

1. aktifkan slide dalam tampilan slide sorter. 
2. klik slide yang kita inginkan. 
3. klik menu Slide Show, kik Custom Animation. 
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4. muncul taskpane-Custom Animation. 
5. klik Add Effect unutk memilih efek animasi. 

 

 
 

6. kita bisa klik Change apabila efek yang kita pilih tidak sesuai dengan yang kita 
inginkan. 
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7. selain itu kita bisa mengatur mulai kapan efek tersebut akan kita jalankan pada 
pilihan Start. 

8. mengatur kecepatan pada pilihan Speed. 
9. memindahkan efek mana dulu yang akan kita munculkan pada Re-Order. 
10. klik Play untuk menampilkan efek. 

 

 
 

11. Slide Show unutk menampilkan seluruh slide. 
          
7.4 Memberi Efek Animasi  pada Slide dengan Animation Schemes 
         Supaya tampilan slide dalam slide show atau dalam tampilan satu layar penuh lebih 

menarik dan menambah gairah hadirin yang menyaksikannya, kita dapat memilih dan 
memberi efek animasi yang sudah tersedia. Caranya: 
1. klik menu Slide Show, klik Animation Schemes. 
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2. tampil Taskpane-Slide Design. 
3. pilih Anomation yang tersedia pada pilihab Apply to selected slides. 
4. klik Apply to All slides untuk mengaktifkan efek ke seluruh slide yang ada. 

 

 
 
klik Play untuk melihat efek, kemudian klik slide show. 
 
7.5 Memberi Efek Animasi  pada Slide Transition 
 
Untuk mengatur jenis animasi antar slide, pilihlah menu Slide Show-Slide Transition…. 
Maka akan ditampilkan dialog berikut : 
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Cobalah bereksperimen sendiri dengan jenis-jenis animasi 
transisi yang ada. Untuk melihat hasil-hasil eksperimen 
Anda, Anda dapat memilih tampilan Slide Show atau cara 
yang lebih mudah ialah dengan menggunakan preview 
(Slide Show-Animation Preview). Silakan memperindah 
hasil presentasi Anda dengan memberikan jenis-jenis 
transisi yang Anda inginkan. 
 
Rehearse Timings digunakan untuk mengatur waktu 
animasi.  

 
Klik Rehearse Timings pada Slide Show menu. Anda 
bias menggunakan button di Rehearsal dialog box untuk 
pause antar slides, restart sebuah 
slide, dan advance ke next slide. PowerPoint menyimpan 
track dari berapa panjang waktu dari tiap slide 
dan mengatur timing sesaui dengan itu. 
Untuk mengakhiri rehearsal, pilih Advance button. Sebuah 
message akan tampil untuk menimpan  
rehearsal time atau to got back dan kembali rehearse the 
presentation. 
 
 
 
 

♦ Anda juga bisa menyisipkan hyperlink ke dalam teks presentasi Anda, atau dapat pula 
membuka/menjalankan suatu dokumen/program tertentu saat sebuah teks/lokasi tertentu 
diklik. Untuk melakukan hal ini, pilihlah menu Slide Show–Action Settings. Saat Anda 
memilih sebuah teks kemudian memilih menu ini maka akan muncul dialog berikut : 
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Dari sini Anda dapat memilih apakah teks yang dipilih akan menuju ke suatu slide tertentu 
atau akan menjalankan suatu program tertentu. Silakan bereksperimen sendiri dan cobalah 
juga untuk menjalankan pilihan-pilihan lain pada menu Slide Show.
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Bab 8. Menempatkan Objek Gambar atau Clip Art 
 
 

Kita tidak memerlukan bakat melukis untuk membuat slide dengan tampilan gambar dan teks 
yang indah dan menarik. Kita hanya memerlukan bagaimana cara bekerja dengan fasilitas 
yang ada dalam PowerPoint. 
 
8.1 Menempatkan Objek Gambar atau Clip Art 

Clip Art adalah sarana dari PowerPoint yang berisikan gambar siap pakai. Kita dapat 
menempatkan Clip Art dengan cara menambahkan atau menyisipkan Clip Art pada 
slide yang sudah ada kotak khusus untuk memasukkan Clip Art, yaitu: 
1. klik menu Insert. 
2. klik picture. 
3. klik Clip Art. 

 

 
 

8.2 Menghapus Clip Art dari Slide 
       Cara menghilangkan gambar atau clip art yang ada dalam slide: 

1. tampilkan slide yang berisi clip art yang akan kita hapus. 
2. klik clip art tersebut, maka tampil kotak kendali (handle). 
3. tekan tombol Del atau Delete pada keyboard, atau klik icon cut 
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8.3 Memindahkan Clip Art 
Cara memindahkan Clip Art ke posisi lain dalam slide: 
1. klik clip art yang akan kita pindahkan, hingga muncul kotak kendali. 
2. sambil menekan dan menahan tombol kiri mouse, geser ke tempat yang kita inginkan 
3. setelah sampai ke posisi yang kita inginkan, lepas penekanan tombol mouse. 

 

 
    
8.4 Mengubah ukuran Clip Art 

Cara mengubah ukuran clip art menjadi besar atau kecil: 
1. klik gambar maka tampillah kotak pengendali ukuran. 
2. tempatkan pointer mouse di kotak kendali ukuran, sampai berubah menjadi panah dua 

arah. 
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3. tekan dan tahan tombol kiri mouse, lalu geser ke arah yang kita inginkan untuk 
melakukan perubahan ukuran besar atau kecil. 

4. setelah mencapai ukuran yang kita hendaki, lepaskan penekanan tombol mouse. 
 

 
 
8.5 Mengatur warna dan Efek Clip Art 

  Cara mengatur warna dan efek clip art dengan baris toolbar picture: 
1.pilih slide yang kita inginkan. 
2.klik clip art yang akan kita ubah warna dan efeknya. 
3.pilih salah satu tombol yang terdapat pada toolbar picture. 
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pada kotak picture terdapat beberapa macam fungsi, yaitu: 
 

 
Gambar 1 : insert picture, untuk memasukkan file gambar ke presentasi kita. 
Gambar 2 : Image control, untuk mengatur image objek 
Gambar 3 : more contrast, untuk menambah kontras objek. 
Gambar 4 : less contrast, untuk mengurangi kontras objek. 
Gambar 5 : more brightness, untuk menambah terang objek. 
Gambar 6 : less brightness, unutk menambah gelap objek. 
Gambar 7 : crop, umtuk memotong sebagian objek. 
Gambar 8 : rotate left, untuk memutar objek. 
Gambar 9 : line style, untuk memilih garis atau bingkai. 
Gambar 10 : compress picture, untuk mengompress gambar yang sudah kita  

ubah ukurannya. 
Gambar 11 : recolor picture, untuk memilih dan mengubah warna objek. 
Gambar 12 : format picture, untuk mengatur format picture objek. 
Gambar 13 : set transparance color, untuk mengubah warna hitam menjadi 

transparan 
Gambar 14 : Reset picture, untuk mengembalikan objek ke bentuk semula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.6 Memberi bayangan pada Clip Art 
  Cara memberi efek bayangan pada clip art di slide: 

1. klik clip art yang akan kita beri bayangan. 
2. klik icon shadow pada toolbar drawing. 
3. maka tampil beberapa pilihan bayangan. 
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4. klik bentuk bayangan yang kita inginkan. 
5. tampil gambar yang telah kita beri bayangan. 
6. efek bayangan yang ada pada clip art dapat kita ubah atau kita susun ulang 

bayangannya. 
7. klik kembali icon shadow. 
8. klik shadow settings. 

 

 
 
keterangan gambar pada shadow settings: 
 
Gambar 1 : Shadow On/Off, untuk memberi atau menghilangkan efek 

bayangan pada clip art 
Gambar 2 : Nudge Shadow Up, untuk menggeser efek bayangan ke arah atas. 
Gambar 3 : Nudge Shadow Down, untuk menggeser efek bayangan ke arah 

bawah. 
Gambar 4 : Nudge Shadow Left, untuk menggeser efek bayangan ke arah kiri. 
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Gambar 5 : Nudge Shadow Right, untuk menggeser efek bayangan ke arah 
kanan. 

Gambar 6 : Shadow Color, untuk mengubah dan mengatur warna bayangan. 
 
 
8.7 Membuat Background / latar belakang dengan Clip Art 

Cara membuat background slide dengan menggunakan clip art: 
1. pilih dan klik clip art yang kita jadikan background. 
2. ubah ukuran bingkai clip art hingga menutupi slide, maka clip art tersebut akan 

menutupi seluruh objek yang ada di slide yang sedang aktif. 
 

 
 

3. kemudian kita tampilkan kembali objek atau tulisan yang tertutup clip art. 
4. klik icon draw. 
5. klik order. 
6. klik send to back, maka objek yang ada di belakang clip art terlihat kembali. 
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7. kita dapat mengatur efek pada clip art, umpamanya semua warna sekaligus atau 
menjadikannya berwarna bening, dengan mengklik icon image control, maka tampil 
beberapa pilihan. 

 

 
 

8. klik washout. 
 
Keterangan gambar: 
 
Gambar 1 : Automatic, menampilkan gambar seperti warna aslinya. 
Gambar 2 : Grayscale, menampilkan gambar dengan warna abu-abu. 
Gambar 3 : Black and White, menampilkan gambar warna hitam putih. 
Gambar 4 : Washout, menampilkan clip art lebih bening seperti bayangan. 
 
 

Ms PowerPoint 



Bab 8. Menempatkan Objek Gambar atau Clip Art  42 
 

8.8 Fasilitas Autoshapes 
Fasilitas Autoshapes berisi pilihan objek gambar selain objek gambar yang  
tersediakan di clip art. 

 

 
 
1. klik icon autoshapes pada toolbar drawing, klik shape yang kita inginkan. 
2. arahkan penunjuk mouse ke posisi awal penempatan gambar, kemudian geser seluas 

yang kita inginkan. 
3. untuk mengubah warna shape, klik icon fill color. 
4. klik warna yang kita inginkan, apabila ingin pilihan warna yang lebih banyak klik 

more fill colors. 
 

 
 

5. setelah tampil kotak dialog colors, pilih warna yang kita inginkan. 
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6. klik OK. 
 
8.9 Memberi efek tiga dimensi pada objek gambar 

Cara menambahkan efek tiga dimensi agar tampilan lebih menarik: 
 
Klik sebuah objek gambar sampai muncul titik kendali, kemudian: 
1. klik icon 3-D, maka tampil pilihan yang berisi efek 3-D. 
2. klik salah satu efek 3-D. 
3. agar hasil lebih sempurna, berilah sentuhan lain dengan menggunakan pilihan 3-D 

settings. 
4. klik icon 3-D. 
5. klik pilihan 3-D settings. 
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6. kita dapat memberi efek lain pada objek dengan memiringkan, mengatur kedalaman, 
arah, efek cahaya, dan warna objek. 

 
8.10 Menambahkan teks pada objek gambar 
  Cara membuat objek gambar berisi teks:  
 

 
 
 

1. klik autoshapes 
2. klik callouts 
3. klik bentuk callouts yang kita inginkan 
4. tekan dan tahan tombol kiri mouse sambil digeser sampai mendapatkan bentuk yang 

diinginkan 
 

 
 

5. ketik teks yang kita inginkan 
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8.11 Fasilitas WordsArt 
WordArt merupakan salah satu fasilitas di PowerPoint unuk menyisipkan teks yang 
bentuknya bervariasi. Cara menggunakan fasilitas ini: 
1. klik menu insert 
2. klik Picture 
3. klik WordArt 

 

 
 

4. pada kotak dialog WordArt galeri, klik bentuk WordArt yang kita inginkan 
 

 
 

5. klik OK 
6. setelah tampil kotak dialog edit WordArt teks, ketik teks yang kita inginkan 
7. klik pada pilihan font untuk memilih jenis huruf yang kita inginkan. 
8. klik pada pilihan size untuk memilih ukuran huruf yang kita inginkan 
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 keterangan gambar toolbar WordArt: 
Gambar 1 : Insert WordArt untuk membuat WordArt lainnya. 
Gambar 2 : Edit text, untuk mengedit tulisan yang telah kita ketik. 
Gambar 3 : WordArt gallery, untuk mengedit bentuk WordArt yang lainnya 

diWordArt gallery. 
Gambar 4 : Format WordArt, untuk mengatur tampilan WordArt seperti 

warna, ukuran dan posisi.. 
Gambar 5 : WordArt shape, mengubah bentuk tampilan WordArt. 
Gambar 6 : WordArt same letter heights, menjadikan tampilan WordArt 

terpilih semua hurufnya sama tinggi. 
Gambar 7 : WordArt vertical text, mengubah posisi WordArt menjadi 

vertikal. 
Gambar 8 : WordArt alignment, mengatur kerataan teks. 
Gambar 9 : WordArt character spacing, mengatur spasi WordArt. 
 
8.12 Mengatur Perputaran Objek Gambar 
 
Cara memutar objek gambar: 

1. klik Draw pada toolbar Drawing 
2. klik rotate or flip, klik free rotate 
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 3. putar gambar sesuai posisi yang kita inginkan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms PowerPoint 



Bab 9.Tabel  Page 48 of 63 
 

Bab 9. Tabel 
 
 

Kita mungkin telah melihat penggunaan tabel pada dokumen spreadsheet dan 
word processing. Tabel berguna untuk mengatur sekumpulan data kedalam suatu 
bentuk baris dan kolom. 
 
9.1 Membuat tabel 
 Cara membuat tabel: 

1. siapkan slide baru yang ingin kita beri tabel data. 
2. pada task pane-slide layout pilih salah satu content layout 

 

 
 

3. maka tampil layout slide content 
4. klik icon insert table, maka tampil kotak dialog insert tabel 
5. kilk panah atas atau bawah kotak number of columns untuk menentukan 

banyaknya kolom 
6. klik panah atas atau bawah kotak number of rows untuk menentukan 

jumlah baris 
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9.2 Mengisi judul dan data tabel 
 Cara mengisi judul dan data tabel: 

1. misalnya kita memilih layout slide titile and contents 
2. klik kotak click to add title untuk memulai pengetikan judul tabel, 

kemudian ketik judul tabel yang kita inginkan 
3. untuk memulai mengetik isi tabel, klik mouse pada posisi kolom baris 

yang kita inginkan 
 

 
 
 

9.3 Mengubah lebar kolom dan tinggi baris tabel 
Jika pada saat mengisi tabel, ukuran selnya kurang luas kita dapat mengubah 
ukuran sel dengan mengubah lebar kolom dan tinggi baris dengan cara: 
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1. tempatkan pointer mouse pada garis antar kolom yang akan kita ubah 
lebarnya, sehingga pointer berubah menjadi anak panah horizontal dua 
arah. 

2. tekan dan tahan tombol kiri mouse, lalu geser sesuai dengan lebar kolom 
yang kita inginkan 

 

 
 

cara mengubah lebar garis: 
3. tempatkan pointer mouse tepat digaris yang akan kita ubah tingginya, 

sehingga pointer berubah menjadi anak panah dua arah 
4. tekan dan tahan tombol kiri mouse, lalu geser sesuai dengan tinggi baris 

yang kita inginkan 
  

 
 
9.4 Menyisipkan Kolom dan Baris pada Tabel 
 Cara menyisipkan kolom atau baris: 
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1. misal kita ingin menyisipkan kolom baru pada kolom ketiga 
2. klik pada kolom ketiga 
3. klik tombol kanan mouse 
4. klik insert column untuk menyisipkan kolom disebelah posisi kursor 

 

 
 

5. tampilan hasil penyisipan kolom  
 

 
 

6. misal kita ingin menyisipkan baris baru pada baris kedua 
7. klik pada baris kedua 
8. klik tombol kanan mouse 
9. klik insert rows untuk menyisipkan baris disebelah posisi kursor 
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10. tampilan hasil penyisipan baris 
 

 
 
 

9.5 Menghapus Kolom dan Baris pada Tabel 
 Cara menghapus kolom dan baris pada tabel: 

1. misal kita ingin menghapus kolom satu 
2. klik kolom yang ingin kita hapus 
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3. klik tombol kanan mouse dan pilih delete columns, maka kolom satu akan 
terhapus  

 

 
 

4. misal kita ingin menghapus baris dua 
5. klik baris yang ingin kita hapus 
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6. klik tombol kanan mouse dan pilih delete rows, maka baris dua akan 

terhapus  
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Bab 10. Grafik 
 
 

Grafik dapat membuat presentasi menjadi lebih jelas. PowerPoint menyediakan 
beberapa pola atau layout untuk grafik yaitu: Text & Chart, Chart &Text dan 
Chart. 

 
 

10.1 Membuat Grafik 
Cara membuat dan menempatkan grafik pada slide: 
2. klik menu insert. 
3. klik chart. 

 

 
 

4. pada lembar kerja tersebut, ketikkan data yang kita inginkan sebagai 
pengganti data contoh. 
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5. untuk mengakhiri pengisisan data grafik, klik diluar jendela lembar kerja 
data tersebut. 

6. hasilnya seperti gambar berikut ini. 
 

 
 

 
10.2 Menambahkan Judul Grafik dan Judul Sumbu Grafik 

Agar mudah membaca dan menganalisa grafik yang kita buat, lengkapilah 
dengan judul grafik dan judul sumbu grafik: 
1. tampilkan slide dengan tampilan slide view. 
2. klik dua kali obyek grafik. 
3. klik menu chart, klik Chart Options. 

Ms PowerPoint 



Bab 10.Grafik  Page 57 of 63 
 

 
 

4. maka tampillah kotak dialog chart options. 
 

 
 

5. pada tab Titles terdapat kotak isian: 
• Chart title : kita isi judul grafik. 
• Category (X) axis : kita isi judul sumbu x. 
• Series (Y) axis : kita isi judul sumbu y. 
• Value (Z) axis : kita isi judul sumbu z. 

6. klik OK. 
7. tampilan grafik yang sudah lengkap dengan judul grafik dan judul sumbu 

grafik: 
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10.3 Menampilkan Nama Data dan Jumlah Data 
Cara menambahkan label pada titik dan grafik, agar informasi grafik menjadi 
lebih rinci: 
1. double klik pada grafik sehingga tampil garis bingkai. 
2. klik menu Chart. 
3. klik Chart Options. Akan tampil kotak dialog Chart Options. 

 

 
 

4. klik tab Data Labels, pada kotak dialog ini untuk memberi tanda 
checklist, atau: 

• klik Series Name dan Category Name bila ingin menambahkan 
teks penjelasan pada titik data grafik. 
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• Klik Value, bila ingin menambahkan nilai data pada titik data 
grafik. 

5. klik OK. 
 

 
 

10.4 Menambahkan dan Memformat Tabel Data Grafik 
Cara menambahkan tabel data pada grafik: 
1. double klik pada grafik sehingga tampil garis bingkai. 
2. klik menu Chart. 
3. klik Chart Options. 
4. setelah muncul Kotak Dialog Chart Options, klik tab Data Table, 

kemudian klik kotak cek Show datatable. 
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5. klik OK. 
 

Hasilnya seperti gambar berikut: 
 

 
 
 

10.5 Mengubah dan Memilih Tipe Grafik 
Cara mengubah bentuk tampilan grafik yang sudah ada, sangatlah mudah 
karena powerpoint menyediakan pilihan tipe grafik yang bervariasi: 
1. klik slide yang kita inginkan. 
2. double klik pada grafik sehingga tampil garis bingkai. 
3. klik menu Chart. 
4. klik Chart Type. 
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5. tampil kotak Dialog Chart Type 
6. klik tab Standard Types. 
7. pada kotak daftar pilihan Chart Type, pilih dan klik tipe grafik yang kita 

inginkan. 
 

 
 

8. pada kotak daftar pilihan Chart subtype, pilih dan klik bentuk tampilan 
grafiknya. 

 

 
 

9. klik OK.
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Bab 11. Latihan 
 

Latihan 1 
 

Buatlah File beri nama latihan 1, slide dibuat dari Design Template Capsule 
 
Slide 1 
 

 
 
 
slide 2 
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slide 3 
 

 
 
slide 4 
 

 
 

setelah itu beri efek slide-slide tersebut dengan Animation Schames Compress. 
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