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I. TENTANG MS POWERPOINT 

 

Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang biasanya digunakan untuk presentasi, kususnya 

presentasi bisnis dan perkantoran. Selain itu, Microsoft PowerPoint juga dapat digunakan untuk 

membuat media pembelajaran interaktif dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara optimal. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif juga memudahkan 

penyaji, dalam hal ini adalah guru/pengampu dalam menyampaikan materinya. 

 

II. MEMBUKA MS POWERPOINT 

 

Berikut ini merupakan tampilan halaman Microsoft Power Point 2013: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Quick Access Toulbar : Berisi sekumpulan tombol perintah yang sering  

  digunakan. Anda dapat mengatur merubah tombol yang 

  terdapat pada quick access toolbar dengan menekan  

  tombol customize quick access toolbar ( ). 

2. Tab Menu Ribbon : Berisi menu dalam bentuk tab. 

3. Title bar : Berisi nama program dan nama file/dokumen 

1 3 5 4 
2 

6 

7 

9 

11 12 10 

8 



Pelatihan Media Pembelajaran LPMPAI  Halaman 4 

4. Menu bar : Berisi sekumpulan menu dalam bentuk icon. Isi dari menu 

  bar yang tampak, sesuai dengan menu ribbon yang  

  aktif. 

5. Log in : digunakan untuk melakukan log in ke account microsoft. 

6. Pengaturan Layar Program : Berisi tombol untuk pengaturan layar program, seperti: 

 Help ( )  menampilkan menu bantuan. 

 Ribbon Display Options ( ) melakukan 

pengaturan tampila Ribbon 

 

 Minimize ( ) Menutup layar sementara untuk 

berpindah ke aplikasi lain yang sedang dijalankan.  

 Maximize/Restore down ( )  Membesarkan layar 

ke ukuran penuh/window 

 Close ( ) Menutup aplikasi 

 

7. Outline Pane : Berisi tampilan (tumbnail) dari slide yang ada. 

8. Slide Pane : Digunakan memasukkan material yang akan disajikan 

  dalam slide presentasi. 

9. Notes Pane : Digunakan untuk menambahkan catatan-catatan yang  

  dianggap penting pada slide. 

10. Status Bar : Menampilkan status program. 

11. Slide Views : Digunakan untuk merubah tampilan (view) slide. 

12. Zoom Level : Digunakan untuk mengatur tampilan slide (diperbesar 

  atau diperkecil) 
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III. ANIMASI 

 

Anda dapat menambahkan animasi agar presentasi Anda lebih terlihat lebih hidup dan 

menarik. 

Untuk menambahkan animasi pada slide prsentasi Anda dengan memilih tab menu 

Animations  Animation Pane pada group menu Advance Animation, sehingga akan muncul 

Animation Pane pada sebelah kanan dari halaman Ms. PowerPoint. 

Untuk dapat menambahkan animasi pada teks/gambar yang ada pada slide dengan cara berikut 

ini: 

1. Pilih gambar/teks/objek yang hendak diberi efek animasi 

2. Pilih tab menu Animations  Pilih tipe animasi pada group menu Animation sesuai 

dengan keinginan. Atau pilih tombol Add Animation pada group menu Advance 

Animation, kemudian pilih jenis animasi yang diinginkan. 

Anda juga dapat mengatur animasi yang telah Anda buat dan muncul pada Animation Pane, 

misalnya untuk pengaturan Timing dan Effect. 

Timing 

Anda dapat menggunakan fasilitas ini untuk mengatur durasi jalannya animasi. Anda 

dapat menggunakan fasilitas ini dengan 2 cara. 

a. Menggunakan group menu Timing yang ada pada tab manu Animations. 

Pada group menu ini Anda dapat melakukan pengaturan terhadap Start On (menentukan 

pemicu jalannya animasi), duration (durasi animasi), Delay (jeda waktu antara pemicu dan 

saat animasi berjalan), dan Reorder Animation (menyusun ulang urutan objek yang 

dianimasikan yang ada pada Animation Pane) 

b. Menggunakan pop up menu Timing pada objek animasi yang terdapat pada Animation 

Pane. 

Anda dapat menggunakan fasilitas ini dengan cara klik kanan pada objek animasi yang 

berada pada Animation Pane  Timing…, sehingga akan muncul kotak dialohg seperti 

pada gambar berikut: 
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Keterangan: 

- Start 

Untuk menentukan pemicu jalannya animasi 

- Delay 

Untuk menentukan jeda waktu antara ketika pemicu animasi diberikan hingga animasi 

mulai berjalan 

- Duration 

Untuk menentukan durasi jalannya animasi 

- Repeat 

Untuk menentukan berapa klai animasi tersebut akan diulang (misalnya 2, 3, 4, atau 

hingga slide berikutnya ditampilkan) 

- Rewind when done playing 

Untuk menyembunyikan objek yang dianimasikan setelah animasi selesai 

- Triggers 

Untuk menentukan pemicu jalannya animasi sesuai dengan keinginan. Misalnya Anda 

akan menjalankan animasi untuk memunculkan objek animasi (teks/gambar), tetapi 

pemicunya bukan klik bebas pada mouse/tombol next pada keyboard, melainkan 

setelah meng-klik objek yang lain yang ada pada slide. 

Effect 

Anda dapat menggunakan fasilitas ini untuk memberikan efek pada slide presentasi Anda, 

misalnya efek suara. Anda dapat melakukan pengaturan efek dengan cara klik kanan pada objek 

animasi yang ada pada Animation Pane  Effect Options…, sehingga mucul kotak dialog 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

- Direction : Untuk menentukan arah animasi (vertikal/horisontal) 

- Sound : Untuk memberikan efek suara. Jika Anda hendak   

  menambahkan efek suara yang ada di direktori komputer  

  Anda, Anda dapat memilih Other Sound… 
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- After animation : Untuk memberi highlight pada objek yang dianimasikan  

  setelah animasi selesai 

- Animate text : Untuk pengaturan jalannya animasi teks 

 

 

IV. TEMPLATE MS POWERPOINT 

 

Dalam membuat file presentasi Powerpoint, Anda dapat memilih untuk menggunakan 

background putih. Namun PowerPoint menyediakan cukup banyak desain template yang dapat 

Anda gunakan untuk memperindah presentasi Anda. Template yang disediakan PowerPoint 

cukup membantu agar presentasi Anda terlihat lebih profesional. 

Template PowerPoint adalah pola dari slide atau sekumpulan slide yang bisa Anda 

simpan dalam file .potx. Template PowerPoint mencakup Layout, Theme Colors, Theme 

Fonts, Theme Effects, dan Background Styles. Anda dapat membuat template PowerPoint 

Anda sendiri, kemudian menyimpannya dalam bentuk .potx file dimana Anda dapat 

menggunakannya kembali kapanpun yang Anda inginkan. Anda juga dapat mengunduh 

template yang terdapat di internet (www.office.com atau situs yang lainnya) untuk Anda 

gunakan sebagai template presentasi Anda. Namuna Anda juga dapat menggunakan template 

yang telah disediakan Ms. PowerPoint 2013 dengan cara: 

1. Klik File Tab  New 

2. Muncul daftar templete yang telah disediakan oleh Ms. PowerPoint 2013 seperti 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

3. Pilih templete yang Anda kehendaki lalu klik Create. 

http://www.office.com/
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Anda juga dapat mengunduh templete power point lewat www.office.com dengan cara memlih 

salah satu template yang terdapat pada Office.com template dengan cara melakukan pencarian 

pada kotak search for online templates and themes. 

Jika Anda hendak menggunakan background yang Anda tentukan sendiri, maka Anda tidak 

perlu menggunakan template. 

Anda juga dapat menggunakan template/theme yang terdapat pada komputer Anda dengan cara; 

1. Klik tab menu Design  klik More pada group menu Theme  Browse for Themes… 

 

 
 

 

 

 
 

2. Akan muncul kotak dialog seperti pada gambar berikut: 

 
3. Arahkan ke lokasi penyimpanan template/theme power point yang Anda miliki 

4. Pilih template yang dikehendaki kemudian klik Open 

http://www.office.com/
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V. MEMBUAT TEMPLATE DENGAN SLIDE MASTER 

 

Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak yang mudah dan sering digunakan 

untuk membuat media presentasi. Di dalam PowerPoint terdapat menu-menu yang 

memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengembangkan media presentasi lebih 

menarik, lebih interaktif dan lebih menyenangkan. 

Berikut langkah-langkah pembuatan slide master. 

1. Buka program Microsoft PowerPoint 2013 sehingga akan tampil halaman awal Ms. 

PowerPoint seperti gambar berikut ini: 

 

2. Pilih Tab Menu View  Slide Master pada group menu Master Views 
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3. Klik Office Theme Slide Master pada Outine Pane 

 
4. Seleksi dan hapus text box Click to edit Master title style dan Click to edit Master text 

styles (sehingga tampilan slide hanya berisi text box pada bagian footer) 

5. Klik menu Insert kemudian klik Shapes  pilih Rectangles. 

 

6. Buat dua buah bangun berbentuk persegi empat sehingga menghasilkan tampilan 

seperti pada gambar di bawah ini.  

 

 

Header 

Content 

 



Pelatihan Media Pembelajaran LPMPAI  Halaman 11 

7. Jika hendak merubah shape pada header, ikuti langkah nomor 8 – 10, jika tidak maka 

lanjut ke langkah 11. 

8. klik shape pada header  Format  Edit Shape  Edit Points 

 
9. Klik pada salah satu sudut (kotak hitam), kemudian klik dan drag anchor (kotak putih) ke 

arah yang diinginkan (sesuai dengan kebutuhan). Lakukan pada titik-titik yang lain jika 

diperlukan. 

 
 

 

 

 
10. Pada gambar di atas shape header tertutup shape content. Untuk memindahkan objek shape 

header ke atas objek shape content, klik kanan pada shape header  Bring to Front 
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11. Jika ingin mengganti warna, klik pada kotak yang baru saja dibuat, gunakan menu yang 

terdapat pada group menu Shapes Styles. 

 

12. Pilih warna dan effect sesuai keinginan Anda.  

13. Klik menu Insert kemudian klik Shapes, pilih Oval.  

 

14. Letakkan kursor di kanan bawah, tekan dan tahan sehingga diperoleh tampilan seperti 

berikut (atur posisi sesuai dengan keinginan). 
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15. Untuk mengganti warna, klik dua kali pada kotak yang baru saja dibuat, gunakan menu 

yang terdapat pada group menu Shapes Styles. 

16. Pilih warna dan effect sesuai keinginan Anda. 

17. Klik menu Insert kemudian klik Shapes, pilih Rounded Rectangles. 

 

18. Buat objek Rounded rectangle (kotak menu) pada bagian atas slide presentasi, kemudian 

atur warnanya (sesuai keinginan) sehingga diperoleh tampilan seperti gambar berikut. 

 

Buatlah ukuran kotaknya proporsional, artinya menyesuaikan dengan lebar slide 

presentasi. 

19. Tekan Ctrl+D (Duplicate) untuk menggandakan kotak menu sebanyak 3 kali. Aturlah 

teks dan posisinya sehingga diperoleh tampilan seperti berikut. 

 

 

 



Pelatihan Media Pembelajaran LPMPAI  Halaman 14 

 

20. Klik menu Insert kemudian klik Shapes, pilih Action Buttons: Home. 

 

21. Letakkan di kanan atas slide presentasi. Setelah muncul kotak dialog Action Settings pilih 

Hyperlink to: First Slide. Klik OK jika sudah selesai. 

 

22. Gantilah warna menjadi hijau (atau sesuai keingingan) 

 

23. Klik menu Insert kemudian klik Shapes, pilih Equation Shapes: Multiply. Letakkan di 

pojok kanan atas. Gantilah warnanya menjadi merah. 
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24. Klik objek Equation Shapes: Multiply  Insert  Actions. Setelah muncul kotak dialog 

Action Settings pilih Hyperlink to: End Show. 

25. Selanjutnya kita akan menambahkan navigasi slide presentasi. Klik menu Insert  Shapes 

 Block Arrows: Left Arrows untuk arah kiri dan Block Arrows: Right Arrows untuk arah 

kanan. Letakkan di pojok kanan bawah. Gantilah warnanya sesuai keinginan Anda. 

 

 

 

26. Klik tombol arah kiri  Insert  Action  Mouse Click  Hyperlink to  Previous 

Slide  OK 
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27. Klik tombol arah kanan  Insert  Action  Mouse Click  Hyperlink to  Next 

Slide  OK 

 
28. Klik menu Insert Text Box. 

 

29. Tambahkan teks yang dibuat di luar slide presentasi, kemudian letakkan/geser pada 

bagian atas slide presentasi (bagian header). Teks yang ditambahkan dapat berupa 

(misalnya): 

Teknik Informatika 

Fakultas Teknik dan Sains 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto 
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30. Atur warna, tipe, dan ukuran teks sesuai dengan keinginan 

31. Lanjutkan pengaturan layout pada slide yang Anda akan gunakan nantinya. 

32. Atur susunan layout masing-masing slide sesuai dengan kebutuhan/keinginan (Title Slide 

Layout, Title and Content Layout, Section Header Layout, Two Content Layout, dll). 

 
33. Atur properti text box,  font, tipe penomoran/bullets, footer, nomor halaman slide, 

hyperlink, action, dan lain-lain pada masing-masing layout sesuai dengan kebutuhan. 

34. Tambahkan juga animasi pada masing-masing objek/teks dan transisi pada masing-masing 

layout slide. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi mengatur animasi/transisi pada slide 

ketika Anda memasukkan teks materi. 

35. Anda dapat melakukan perubahan nama layout dengan cara klik kanan pada layout  

Rename Layout 
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36. Setelah selesai melakukan pengaturan pada layout slide, kembalikan ke Normal View, 

caranya klik menu View  Normal. 
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37. Tampilan akan menjadi seperti pada gambar berikut. 

 

 
38. Sampai dengan langkah ini pembuatan template/theme dengan menggunakan Slide Master 

sudah berhasil dibuat, dan setiap kali New Slide kita akan memperoleh template presentasi 

yang sudah dibuat dan dapat disesuaikan dengan layout yang tersedia. 

39. Simpan file dengan tipe .potx (PowerPoint Template). Ingatlah folder lokasi 

penyimpanan, sehingga kapanpun Anda butuhkan dapat menggunakan template tersebut! 

 
 

40. Tutup jendela kerja Ms. PowerPoint. 

 

-  
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VI. MEMBUAT SLIDE MEDIA PEMBELAJARAN 

 

A. Menyisipkan Materi 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyisipkan materi pada slide presentasi 

1. Buat dokumen baru pada Ms. PowerPoint 

2. Klik Design  More (pada group menu Themes)  Browse for Themes…  

Arahkan ke folder penyimpanan template  Pilih template  Apply 
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3. Setelah menerapkan template yang telah Anda buat sebelumnya, maka tampilan jendela 

kerja Ms. PowerPoint akan tampak pada gambar berikut 

 
4. Isikan judul slide pembelajaran pada text box Click to add title dan sub judul slide 

pembelajaran pada text box Click to add subtitle (lihat gambar di atas) sesuai dengan 

kebutuhan. 

5. Tambahkan slide baru dengan cara Insert  New Slide  Title and Content (Ctrl + 

M) untuk membuat slide halaman Tujuan Pembelajaran, sehingga tampilan menjadi 

seperti pada gambar berikut. 

       
6. Isikan teks pada slide tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. 

7. Slide Tujaun Pembelajaran dapat ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan jika slide 

untuk menampilkan Tujaun Pembelajaran lebih dari 1 (satu) slide. 

8. Tambahkan slide baru dengan cara Insert  New Slide  Title and Content (Ctrl + 

M) untuk membuat slide halaman Materi, sehingga tampilan menjadi seperti pada 

gambar berikut. 

 

` 
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9. Isikan teks pada slide materi sesuai dengan kebutuhan. 

10. Slide Materi dapat ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan jika slide untuk 

menampilkan Materi lebih dari 1 (satu) slide. 

B. Membuat Slide Latihan Soal 

Langkah berikutnya adalah membuat slide untuk menampilkan latihan soal berupa pilihan 

ganda. Berikut ini adalah langkah-langkahnya: 

1. Tambahkan slide baru dengan cara Insert  New Slide  Blank untuk membuat slide 

halaman Latihan Soal, sehingga tampilan menjadi seperti pada gambar berikut. 

 
  

` 
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2. Buat shape untuk menampilkan soal dan pilihan jawaban. Atur ukuran, posisi, warna 

shape dan teks, serta effect sesuai keinginan. Kemudian isikan teks untuk pertanyaan 

dan pilihan jawaban. 

 
3. Atur nama shape pilihan jawaban sesuai denga kunci jawaban. Misalnya jawaban yang 

benar adalah jawaban a, maka atur nama shape jawaban a menjadi “jawaban benar” 

dan nama pilihan jawaban yang lain menjadi “jawaban salah”. 

4. Klik pada shape pilihan jawaban a  Format  Selection Pane, sehingga muncul 

panel Selection pada sebelah kanan jendela kerja. Kemudian ubah namanya menjadi 

“jawaban_benar” lalu Enter 

 
5. Lakukan langkah yang sama dengan langkah nomor 4 (empat) untuk merubah nama 

shape pilihan jawaban b, shape pilihan jawaban c, dan shape pilihan jawaban d menjadi 

“jawaban_salah_b”, “jawaban_salah_c”, dan “jawaban_salah_d”. 

 

1 

2 

3 
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6. Buat shape untuk menampilkan informasi bahwa jawaban yang dipilih salah. Atur 

posisi, ukuran, warna teks & shape, serta effect sesuai keinginan. 

  
 

7. Klik shape informasi  Animation  Fade (Entrance). Lalu munculkan panel 

animasi dengan klik Animation Pane. 
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8. Atur animasi kemunculan shape informasi sehingga shape tersebut akan muncul jika 

diklik pilihan jawaban b 

9. Pilih animasi informasi  Timing. Lalu pilih Tab Timing  Triggers  

jawaban_salah_b  OK 

 
10. Tambahkan animasi untuk menghilangkan objek shape informasi setelah dimunculkan 

dengan cara klik shape informasi  Add Animation  Fade pada Section Exit 

 
  

1 

2 
3 

4 
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11. Atur supaya animasi Fade (Exit) dijalankan setelah animasi Fade (Entrance) dengan 

cara klik animasi Fade (Exit)  drag ke bawah animasi Fade (Entrance) 

                            
12. Kemudian atur timing animasi Fade (Exit) menjadi Start After Previous. Dengan 

demikian, ketika pilihan jawaban b diklik, shape informasi jawaban salah pada pilihan 

jawaban b akan muncul dan kembali menghilang. 

  
13. Lakukan langkah 6 – 12 untuk membuat informasi pilihan jawaban salah pada pilihan 

jawaban c dan pilihan jawaban d. 
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14. Buat shape untuk menampilkan informasi bahwa jawaban yang dipilih benar. Atur 

posisi, ukuran, warna teks & shape, serta effect sesuai keinginan. 

15. Atur animasi kemunculan shape informasi jawaban benar seperti pada animasi shape 

informasi jawaban salah. Atur animasi shape tersebut supaya dijalankan ketika diklik 

jawaban yang benar (dalam contoh kali ini adalah pilihan jawaban a). 

 
16. Duplikat slide latihan soal pertanyaan nomor 1 untuk menambahkan slide latihan soal 

nomor 2 dengan cara klik kanan pada slide latihan soal nomor 1  Duplicate slide 

                       
17. Ubah teks soal dan pilihan jawaban. Kemudian atur shape pilihan jawaban benar dan 

salah. Lalu atur animasinya seperti pada pengaturan latihan soal nomor 1. 

18. Tambahkan slide latihan soal sesuai dengan kebutuhan. 

  



Pelatihan Media Pembelajaran LPMPAI  Halaman 28 

C. Membuat Slide Evaluasi 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat slide evaluasi: 

1. Tambahkan slide baru dengan cara Insert  New Slide  Blank untuk membuat 

slide halaman Evaluasi, sehingga tampilan menjadi seperti pada gambar berikut. 

 
2. Atur slide evaluasi sehingga tampak seperti pada gambar berikut 
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3. Tambahkan slide baru dengan cara Insert  New Slide  Blank untuk membuat slide 

halaman soal Evaluasi, sehingga tampilan menjadi seperti pada gambar berikut. 

 
4. Buat shape dan atur teks, posisi serta layout slide sehingga tampak seperti pada 

gambar berikut 
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5. Duplikat slide soal evaluasi nomor 1 untuk membuat slide soal evaluasi nomor 2. 

 
6. Tambahkan lagi slide untuk menampilkan soal sesuai dengan kebutuhan seperti pada 

langkah sebelumnya. 

7. Jika jumlah soal dirasa cukup (pada contoh ini dicontohkan hanya 2 soal evaluasi), 

tambahkan slide baru dengan cara Insert  New Slide  Blank untuk membuat slide 

yang menampilkan informasi bahwa pertanyaan/soal Evaluasi habis, sehingga tampilan 

menjadi seperti pada gambar berikut. 
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8. Atur slide sehingga tampak seperti pada gambar berikut. 

 
9. Tambahkan slide baru dengan cara Insert  New Slide  Blank untuk membuat slide 

halaman nilai/skor, sehingga tampilan menjadi seperti pada gambar berikut. 

 
10. Atur slide sehingga tampak seperti pada gambar berikut. 
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11. Atur shape yang nantinya digunakan untuk menampilkan nilai dengan nama 

“hasil_evaluasi” 

 
12. Munculkan Tab Menu Developer dengan cara klik File  Options  Customize 

Ribbon  aktifkan ceklis pada Developer  OK 

 
13. Klik tab Menu Developer  Visual Basic sehingga tampil jendela kerja Microsoft 

Visual Basic for Applications 
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14. Klik kanan pada VBAProject (Presentation1)  Insert  Module 

 
15. Ketikkan kode program di bawah ini pada module yang baru dibuat 
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Keterangan: 

- Pada sub mulai() dideklarasikan variabel nilai = 0 

- ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next berarti menuju 

slide berikutnya (next). 

- Pada sub benar(), nilai = nilai + 50 berarti nilai sebelumnya ditambah 

dengan 50 (karena terdapat 2 soal sehingga bobot nilai per soal adalah 50), kemudian 

next 

- Pada sub salah() tidak melakukan perubahan nilai, hanya next saja 

- Pada sub jawab(), menuju ke slide berikutnya dan memanggil sub tampilkan() 

- Pada sub tampilkan berisi kode  

 
Menunjukkan bahwa pada slide yang sekarang aktif, pada slide 10 (pada contoh ini 

slide untuk menampilkan nilai hasil evaluasi adalah slide 10), pada shape dengan 

nama “hasil_evaluasi”, akan menampilkan isi dari variabel nilai. 

 

(nama variabel, nama shape untuk menampikan nilai, dan nomor slide 

silahkan disesuaikan) 

 

16. Tutup jendela kerja Microsoft Visual Basic for Applications 

17. Pada slide yang berisi tombol SIAP melakukan evaluasi, klik shape SIAP  Insert  

Action  Run macro  mulai  OK 
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18. Aktifkan slide halaman evaluasi soal nomor 1, kemudian atur jawaban yang benar 

(dalam contoh ini, jawaban benar adalah pilihan jawban a) 

19. Klik shape pilihan jawaban a  Insert  Action  Run macro  benar  OK. 

Dengan demikian, ketika pilihan jawaban a diklik akan menjalankan macro benar, dan 

nilai akan bertambah 50 lalu next (berpindah ke slide berikutnya untuk menampilkan 

soal berikutnya) 

 
20. Atur pilihan jawaban yang lain (pilihan jawaban b, pilihan jawaban c dan pilihan 

jawaban d) supaya ketika diklik menjalankan macro salah 

21. Klik shape pilihan jawaban b  Insert  Action  Run macro  salah  OK. 
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22. Lakukan langkah yang sama dengan langkah 21 untuk mengatur shape pilihan 

jawaban c dan shape pilihan jawaban d 

23. Lakukan langkan di atas untuk mengatur soal evaluasi pada nomor-nomor berikutnya 

24. Pada slide pertanyaan habis, atur Action shape yang bertuliskan “Lihat Nilai” dengan 

cara klik shape Lihat Nilai  Insert  Action  Run macro  jawab  OK 

 
25. Pada slide Hasil Evaluasi, klik shape untuk menampilkan hasil evaluasi dan atur supaya 

menjalankan macro tampilkan 

26. klik shape hasil_evaluasi  Insert  Action  Run macro  tampilkan  OK 
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27. Supaya macro dapat dijalankan, maka perlu pengaturan lebih lanjut pada program 

PowerPoint. Klik File  Options  Trust Center  Trust Center Settings…  

aktifkan pilihan paling bawah  OK  OK 

            
28. Simpan file dengan format .pptm (PowerPoint Macro-Enabled Presentation) 

D. Mengatur Tombol Menu 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pengaturan tombol menu: 

1. Lanjutkan latihan sebelumnya, masuk kembali ke tampilan Slide Master (View  Slide 

Master) untuk memberikan aksi pada tombol menu dan klik pada Theme Slide Master. 
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2. Klik shape yang berisi teks Tujuan Pembelajaran  Insert  Action  Mouse Click 

 Hyperlink to  Slide  2. Tujuan Pembelajaran  OK  OK 

 
3. Lakukan kembali langkah 2 pada shape yang berisi teks Materi, dan link-kan ke slide 

yang berisi Materi (disesuaikan dengan slide masing-masing). 

4. Lakukan kembali langkah 2 pada shape yang berisi teks Latihan Soal, dan link-kan ke 

slide yang berisi Latihan Soal (disesuaikan dengan slide masing-masing). 

5. Lakukan kembali langkah 2 pada shape yang berisi teks Evaluasi, dan link-kan ke slide 

yang berisi Evaluasi (disesuaikan dengan slide masing-masing).. 

 

 

VII. MENYISIPKAN NARASI DAN TIMER PADA POWERPOINT 

 

Setelah Anda selesai membuat slide, Anda dapat menyisipkan narasi pada slide PowerPoint 

Anda. Berikut ini adalah langkah-langkahnya: 

1. Buka file PowerPoint yang akan Anda beri narasi dan timer 

2. Klik Tab Menu Slide Show  Record Slide Show  Start Recording from Beginning… 

 

  

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 
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3. Mucul kotak dialog seperti pada gambar di bawah ini. Klik Start Recording untuk 

memulai (merekam timer tiap slide, narasi, dan laser pointer) 

 
4. Layar akan tampak pada gambar berikut (PowerPoint 2013 dan 2016) 

 
5. Pada saat tampilan layar seperti ditunjukkan gambar di atas, silahkan Anda berbicara untuk 

memberikan narasi pada slide yang saat ini sedang ditampilkan (disarankan menggunakan 

external microphone). 

6. Klik next/menu yang tersedia untuk menampilkan slide berikutnya dan memberikan narasi. 

7. Lanjutkan hingga akhir slide. 

Tidak dianjurkan untuk kembali ke slide yang sebelumnya telah diberi narasi/timer. 

Jika hal ini dilakukan, maka akan me-replace narasi/timer yang telah disematkan 

sebelumnya. 

8. Jika sudah selesai, maka tutup kotak dialog Recording yang terdapat pada sudut kiri atas 

layar. 

 
9. PowerPoint Anda berhasil diberi narasi dan timer. Jika dijalankan Slide Show, maka akan 

terdengar suara yang telah Anda rekam (narasi) dan akan berpindah ke slide berikutnya 

jika waktu penampilan suatu slide (timer) telah habis. Selain itu, laser pointer juga akan 

muncul (jika Anda menggunakannya pada saat recording). 
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10. Jika Anda hendak menyematkan ulang narasi, timer, dan penggunaan laser pointer, maka 

Anda harus menghapus narasi dan timer yang telah Anda berikan sebelumnya dengan cara 

Klik Slide Show  Record Slide Show  Clear  Clear Timings on All Slides dan Clear 

Narrations on All Slides 

 
11. Kemudian Anda rekam ulang seperti pada langkah nomor 2 (dua) 

 

VIII. EXPORT POWERPOINT KE VIDEO 

 

Setelah Anda menyematkan narasi dan timer, Anda dapat meng-export PowerPoint Anda ke 

format video. Berikut ini langkah-langkahnya: 

1. Klik File  Export  Create a Video  Atur kualitas video  Atur Seconds spent on 

each slide menjadi 0 (nol)  Create Video 
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2. Kemudian muncul kotak dialog seperti pada gambar berikut 

 
3. Arahkan lokasi folder penyimpanan  isikan nama file video  atur tipe file video 

(dalam contoh ini .mp4)  Save. 

4. Tunggu proses Rendering 

 
5. Selamat…..!!! Anda berhasil membuat video dari slide media pembelajaran yang Anda 

buat. 

 


