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PENGANTAR 

 

Selamat bertemu melalui modul berjudul Pengembangan PowerPoint 

sebagai Multimedia Pembelajaran ini. Materi utama  yang dibahas 

dalam modul ini adalah langkah-langkah pembuatan media presentasi, 

yaitu perencanaan, penulisan naskah, produksi, peer review dan revisi 

serta finalisasi. Sebagai penunjang, dalam modul ini juga 

diperkenalkan beberapa perangkat lunak (software aplikasi) yang 

dapat digunakan serta  prinsip-prinsip dasar pembuatan media 

presentasi.  

Dengan mempelajari modul ini diharapkan Anda mampu 

mengembangkan bahan media presentasi yang menarik dan efektif 

untuk pembelajaran. Lebih dari itu, diharapkan juga Anda akan dapat 

menularkan kemampuan Anda itu kepada para guru lain yang menjadi 

sasaran akhir Workshop Pembelajaran Multimedia di KLU.    

Pembahasan materi dalam modul ini disajikan secara singkat, hanya 

merupakan garis besar saja. Penyajian materi modul ini dilandasi 

asumsi bahwa para peserta telah memiliki kemampuan dasar dan 

pengalaman dalam pembuatan media  berbasiskan komputer. Materi 

yang dibahas di modul ini sifatnya sekedar sebagai penyegaran, 

panduan kegiatan belajar dan pancingan diskusi saja.   

Modul ini terdiri dari dua kegiatan belajar atau dua bagian. Kegiatan 

belajar 1 membahas tentang pengenalan beberapa perangkat lunak 

(software aplikasi) yang dapat digunakan dalam media presentasi, 

serta prinsip-prinsip dasar pembuatan media presentasi untuk 

pembelajaran. Kegiatan belajar 2 membahas tentang langkah-langkah 

pembuatan media presentasi untuk keperluan pembelajaran.  

Untuk memudahkan Anda mempelajari  modul ini, sebaiknya terlebih 

dahulu Anda mempersiapkan hadware dan software pendukung  

pembuatan media presentasi, misalnya  seperangkat komputer 

multimedia dengan spesifikasi: minimal setingkat  Pentium III, 
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Memory minimal 512 Mb,  Harddisk 10 GB, sedapat mungkin 

dilengkapi dengan speakers aktif,  dan monitor ukuran 640 x 480 

pixels dengan warna 16 bit. Sedangkan untuk software 

pendukungunya Anda bisa  menggunakan Operating Sistem (OS) apa 

saja seperti Linux atau Windows XP. Kemudian jenis software aplikasi 

bisa Anda gunakan Program Microsoft PowerPoint 2007.  

Ingat,  isi modul ini bersifat praktis dan mengajak Anda untuk banyak 

melakukan aktifitas selama pelatihan. Tujuannya, agar peserta 

pelatihan dapat benar-benar menguasai kompetensi yang diharapkan 

dari modul ini.  Semoga Anda bisa mencapai kompetensi tersebut. 

Selamat belajar. 

Penulis, 

 

 

Yusron Saudi, S.T., M.Pd 
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KEGIATAN 1 

        

PENGENALAN PENGEMBANGAN 

MEDIA PRESENTASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

A.  Apakah media presentasi itu ? 

Sebenarnya, hampir semua jenis media pada dasarnya dibuat untuk 

disajikan atau dipresentasikan kepada sasaran. Yang membedakan 

antara media prsentasi dengan media pada umumnya adalah bahwa 

pada media presentasi pesan/materi yang akan disampaikan 

dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui 

perangkat alat saji (proyektor). Pesan/ materi yang dikemas bisa  

berupa teks, gambar, animasi dan video yang dikombinasi dalam 

satu kesatuan yang utuh.     
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Pada dasarnya media presentasi yang menggunakan program 

komputer ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari media 

transparansi yang disajikan melalui OHP. Berbeda dengan 

transparansi OHP tidak bisa menampilkan unsur audio visual, maka 

media presentasi dengan program komputer ini, kita bisa 

menampilkan unsur audio-visual dalam pembelajaran.  

Berkat  keefektifannya dalam menyajikan pesan, maka  saat ini 

media presentasi banyak diaplikasikan untuk keperluan pendidikan 

dan pembelajaran. Tentu saja ini bukan berarti bahwa media 

presentasi merupakan media yang paling cocok untuk semua 

materi dan topik pembelajaran.   

 

Diskusikan! 

Coba diskusikan bersama teman-teman Anda, apa saja kelebihan 

dan kekurangan media presentasi berdasarkan pengalaman Anda 

mengajar di sekolah selama ini. 

Kelebihan media presentasi: 

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 ....................................................................................................... 

Kelemahan media presentasi: 

 .........................................................................................................  

 ......................................................................................................... 

 .........................................................................................................  

 

B.  Program aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk 

membuat media presentasi?  

Saat ini pengembangan dan penggunaan program presentasi 

multimedia telah berkembang pesat. Banyak jenis perangkat lunak 

(software) yang dapat digunakan untuk membuat media 
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presentasi. Jenis software aplikasi yang sifatnya open source 

misalnya: Program Impress yang ada pada OpenOffice. Selain itu, 

banyak pula jenis software aplikasi yang harus membeli (tidak 

gratis), misalnya: Program Visual Basic, Makromedia Flash, Direktor, 

Authorware, Dream Weaver, dan masih banyak lagi. Diantara sekian 

banyak jenis software tersebut, salah satunya yang biasa digunakan 

di kalangan pendidik (khususnya guru) adalah Microsoft 

PowerPoint yang dikeluarkan oleh perusahan software Microsoft.  

Mungkin Anda juga telah terbiasa menggunakan program Microsoft 

PowerPoint untuk membuat media presentasi.  Program ini cukup 

populer karena sebagian besar komputer yang ada di sekolah sudah 

diinstal Microsoft Office (yang salah satunya memuat aplikasi 

PowerPoint) sehingga kita tinggal menggunakannya. 

 

C.   Prinsip-Prinsip Pengembangkan Media Presentasi untuk 

Pembelajaran. 

Pengembangan media presentasi harus dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Beberapa 

prinsip berikut perlu Anda pertimbangkan ketika akan 

mengembangkan media presentasi. 

1. Harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan 

instruksional, karena padasarnya media presntasi yang kita 

bahas di modul ini adalah untuk keperluan pembelajaran. Jika 

kita tidak menerapkan prinsip ini, maka bahan presentasi 

yang kita hasilkan akan menjadi tidak efetif untuk mencapai 

tujuan pembneleran. Atau malah mirip seperti bahan 

presentasi untuk informasi pada umumnya.  

2. Harus diingat bahwa media presentasi berfungsi sebagai alat 

bantu mengajar, bukan merupakan media pembelejaran yang 

akan dipelajari secara mandiri oleh sasaran. Media presentasi 

kurang cocok digunakan sebagai bahan belajar yang bersifat 

pengayaan. Ini berbeda dengan program multimedia inteaktif. 

Oleh karena itu pesan-pesan yang disajikan dalam media 



Workshop Pembelajaran Multimedia  

 4 Yusron Saudi, ST., M.Pd 

presentasi sebaiknya dibuat secara garis besa dan tidak detail, 

sebab penjelqasan secara detail akan disajikan oleh 

penyajinya atau guru.   

3. Pengembang media presentasi seyogyanya 

mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal 

segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media  

presentasi ini. Unsur-unsur yang perlu didayagunakan pada 

pembuatan media presentasi ini antara lain memiliki 

kemampuan  untuk menampilkan teks, gambar, animasi, dan 

unsur audio-visual. Sedapat mungkin unsur-unsur tersebut 

dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pembuatan 

media poresentasi yang akan dibuat.  

4. Prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Materi 

yang disajikan harus benar substansinya dan  disajikan secara 

menarik pula. 

 

Apakah menurut Anda masih ada prinsip-pnsip lain yang perlu 

ditambahkan? Silakan tulis point-point penting hasil diskusi 

tersebut pada kotak berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

D. Teknik Penulisan  Naskah pada Media Presentasi 

Kegiatan yang Anda lakukan pada saat menulis naskah media 

presentasi adalah menguraikan pokok-pokok materi sesuai tujuan 

yang telah dirumuskan.   Agar materi tersebut dapat  dituangkan ke 

dalam media presentasi dengan baik, maka berikut ini ada 
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beberapa teknik atau rambu-rambu yang  perlu Anda perhatikan, 

antara lain:  

1. Tentukan topik sesuai dengan materi yang akan di sampaikan 

2. Siapkan materi yang sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan 

3. Identifikasi bahan-bahan materi tersebut untuk diseleksi mana 

yang sesui dengan karakteristik media presentasi. Ingat tidak 

semua materi tersebut cocok untuk dituangkan melalui media 

presentasi. 

4. Tulis materi yang telah dipilih dalam kalimat yang singkat dan 

hanya memuat poin-poin penting saja. Penulisan penjelasan 

yang panjang lebar sangat tidak dianjurkan dalam penulisan 

naskah media presentasi.  

5. Tuangkan pesan-pesan yang disajikan dalam berbagai format 

seperti teks (kata-kata), gambar, animasi atau audio-visual.    

6. Pastikan bahwa materi yang ditulis telah cukup lengkap, jelas 

dan mudah dipahami oleh sasaran.  

7. Sajikan isi matreri secatra urut dan sistematis agar pesan yang 

disampaikan akan lebih mudah dipahami user. 

 

Selain, rambu-rambu tersebut, mungkin masih ada saran-saran lain 

yang perlu Anda sampaikan dalam penulisan naskah media 

presentasi ini. Diskusikan dan tulis saran-saran tersebut pada kotak 

beriku ini. 
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E. STORYBOARD 

1. Apa yang dimaksud dengan Story board? 

Storyboard adalah kolom teks, audio dan visualisasi dengan 

keterangan mengenai content dan visualisasi yang digunakan 

untuk produksi sebuah course. Derajat storyboard bisa berbeda 

karena ada berbagai tahap yang harus di lalui sesuai tujuan 

pembuatan storyboard tersebut. Storyboard merupakan konsep 

komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk 

menyampaikan pesan dan gagasan secara visual, termasuk audio 

dengan mengolah elemen desain grafis berupa bentuk dan 

gambar, huruf dan warna, serta tata letaknya, sehingga pesan 

dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya. Storyboard juga 

tidak terbatas hanya pada pembuatan iklan saja karena produksi 

game, cd multimedia dan elearningpun menggunakan story 

board. 

 

2. Apa yang harus diperhatikan pada penulisan storyboard? 

Prinsip penulisan storyboard 

Pesan visual harus kreatif (asli, luwes dan lancar), komunikatif, 

efisien dan efektif, sekaligus indah/ estetis 

Konsep, Strategi dan Proses Perancangan Grafis. KONSEP 5 

W + 1 H =‘What, Why, Who, Which, Where, How.’ 

 Materi pembelajaran dan pesan apa yang akan disampaikan 

 Apa saja jenis dan cakupan materi pembelajaran 

 Apa keunggulannya dan bagaimana konsep membawakannya 

 Kepada siapa materi tersebut diperuntukkan. 

 Bagaimana cara pendekatan dengan audience 

 Apa peluang dan target dari pembelajaran tersebut 

 Apa yang diperlukan untuk menggali potensi audience 

 Kebiasaan, pola dan cara masyarakat dalam belajar 

 Pendekatan komunikasi dan kreatif apa yang tepat untuk itu 
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3. Strategi 

Strategi diperlukan dalam upaya proses menyampaikan pesan 

secara efektif dan efisien. Cara yang biasa dipergunakan yaitu : 

 Merancang Strategi Komunikasi 

 Menyusun Strategi Kreatif 

4. Proses perancangan 

Proses perancangan selalu dimulai dengan penelitian yaitu: 

 Scanning, data collecting/pengumpulan data, sebagai 

bahan dasar untuk dianalisa. Data berupa data tertulis 

(verbal), dan data gambar (visual), atau data lainnya seperti 

suara (audio), data teraba (bentuk 3 dimensi) dan aroma atau 

rasa (kecap). 

 Formulasi, data dasar dianalisa untuk proses pemilahan, 

pengelompokkan (klasifikasi), lalu dirumuskan. Hasil 

rumusan tersebut merupakan bahan penyusunan : 

 Konsep Umum, lebih ditekankan pada konsep 

komunikasinya 

 Konsep Kreatif, lebih ditekankan pada konsep kreatifnya. 

5. Implementasi 

Adalah perwujudan visual (visualisasi) kreatif ke dalam media 

yang telah dipilih berdasar pada kesesuaian dengan visi, misi, 

maksud,tujuan, sasaran pesan agar efisien, efektif, komunikatif 

serta keindahannya. Pada proses implementasi ini diperlukan 

strategi serta pemikiran proses produksi media dan penerapan 

pada media serta penyebarannya, serta pemasangan di lokasi 

yang tepat (strategis). 

6. Biasanya dilakukan pretest (uji coba sebelum storyboard yang 

Anda tulis dituangkan dalam bentuk visual dan audio. 
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7. Konsep desain storyboard yang baik adalah: 

Konsep yang mampu memberikan jawaban/jalan keluar terhadap 

problem-problem yang ada sesuai dengan kebutuhan 

SME/audience. Ini menggunakan riset, eksperimentasi, kritik, dan 

analisa. Dari segi pendekatan visual maupun copywriting mampu 

menarik khalayak untuk melihat, mengerti dan kemudian 

mengambil tindakan yang diharapkan sebenar-benarnya. 

Tugas: 

Setelah Anda memahami prinsip dan teknis storyboard media 

presentasi, sekarang silakan Anda mencoba membuat storyboard 

untuk satu judul materi pelajaran yang Anda ajarkan di sekolah, sesuai 

dengan format berikut. (Sementara tidak perlu menggunakan 

komputer, tulis secara manual saja pada kertas kerja Anda). 

Contoh: Format Naskah Media Presentasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul   :………………………….. 

Nama Frame :…………………………. 
No. Slide :………… 

Tampilan: 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Teks 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 Gambar/Ilustras 
 Animasi 
 Video 

JUDUL TOPIK atau SUB TOPIK 

Keterangan: Gambar, foto, animasi, video 
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F.  Beberapa Tips  Pembuatan  Presentasi 

Sebelum membuat media presentasi menggunakan komputer, 

biasakan untuk membuat naskahnya terlebih dahulu (secara 

manual). Naskah tersebut merupakan draft atau rancangan, yang  

selanjutnya dapat Anda gunakan dalam pembuatan media 

presentasi dengan program Power Point.  Dengan dibuatnya naskah 

tersebut, maka ketika Anda ingin memproduksi dengan komputer, 

Anda sudah tidak lagi  memikirkan sistematika materinya dan akan 

terhindar dari kesalahan materi. 

Ada beberapa tips yang perlu Anda perhatikan pada saat 

membuat/memproduksi naskah menjadi media presentasi dengan 

menggunakan PowerPoint, yaitu sebagai berikut:     

 Pilih jenis huruf (font) yang tingkat keterbacaannya tinggi, 

misalnya  Arial, Verdana, atau Tahoma. Gunakan  ukuran huruf 

(font size) 17- 20 untuk isi teks, sedang untuk sub judul 28 dan 

untuk judul 30.  

 Untuk  memperjelas dan memperindah tampilan, gunakan 

variasi warna, gambar, foto, animasi atau video. 

 Area tampilan frame yang ditulis jangan melebihi ukuran 16x20 

cm 

 Usahakan dalam satu slide /frame tidak memuat lebih dari 18 

baris teks. 

 Dalam satu frame usahakan hanya berisi satu topik atau sub 

topik pembahasan 

 Beri judul pada setiap frame atau tampilan   

 Perhatikan komposisi warna, keseimbangan (tata letak), 

keharmonisan, dan  kekontrasan pada setiap tampilan sangat 

penting untuk medoa presentasi.  

 Variasi warna memang diperlukan, tetapi harus juga 

diperhatikan prinsip kesederhanaan. Artimya dalam membuat 

media presentasi jangan membuat tampilan yang terlalu rumit, 

rame dan penuh warna-warni, karena hal itu justru akan 

mengganggu pesan utama yang akan disajikan.  
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Jika Anda memiliki tips- tips lain berdasarkan pengalaman anda, 

silakah tulis di kotak ini. 

 

 

 

 

 

 

Sebelum melanjutkan mempelajari kegiatan belajar 2. Coba buat 

naskah media presentasi sesuai mata pelajaran yang akan Anda 

sampaikan kepasa siswa. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengembangan media presentasi, dan lakukan sesuai dengan teknik 

penulisan naskah media presentasi yang baik dan benar. 
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KEGIATAN 1I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN  

MEDIA PRESENTASI 

 

Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan mendiskusikan dan 

mempraktekkan langkah-langkah pembuatan media presentasi.   

Untuk membimbing Anda dalam membuat media presentasi, berikut 

diuraikan secara singkat langkah-langkah membuat media presentasi 

dengan menggunakan program aplikasi Microsoft PowerPoint XP 

2007. Bagian ini sebaiknya Anda pelajari sambil mempraktekkan 

secara langsung menggunakan komputer. Sekarang silakan membuka 

program Microsoft Office di komputer Anda. Bantu teman-teman Anda 

yang belum familier dengan program ini.  
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A. Membuat Sebuah Presentasi 

Membuka Program 

 Pada desktop komputer anda, klik tombol  
 

 

 Pada menu yang terlihat Klik Start  All Programs  Microsoft 

Office  Microsoft Office PowerPoint 2007 
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 Setelah langkah tersebut Anda lakukan, layar komputer seharusnya 

tampil seperti gambar berikut.    

 

 

B. MENGENAL ELEMEN DASAR JENDELA KERJA 
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Elemen dasar jendela kerja PowerPoint yang anda perlu ketahui : 

1. Office Button adalah pengganti menu file yang biasa digunakan 

pada aplikasi PowerPoint 2003. Didalamnya berisi perintah New, 

Open, Save, Save As,  Print, Prepare, Send, Publish, Close 

PowerPoint options dan Exit PowerPoint. 

2. Quick Access Toolbar adalah Customize Toolbar yang berisi 

perintah-perintah penting seperti Save, undo & redo, dan masih 

banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai 

dengan keperluan. Cara menambah perintah pada Quick Access 

Toolbar di ujung sebelah kanan toolbar lalu pada daftar pilihan 

klik perintah yang ingin ditambahkan. 

3. Ribbon adalah pengganti menubar dan toolbar yang sering 

ditemukan pada PowerPoint 2003. Kini menubar berubah 

bentuk dan telah disempurnakan menjadi bentuk tab yang berisi 

beberapa grup dan didalamnya terdapat Command Button. 

4. Slide bar adalah tampilan thumbnail (miniature) slide yag anda 

buat Apabila anda memilih Tab Outline, maka outline bar berisi 

tittle dan sub tittle dari masing-masing slide akan tampil. 

5. Add Notes adalah catatan singkat yang dapat di isi dan berkaitan 

dengan slide yang anda buat. 

6. Slide adalah tempat dimana materi-materi dan isi dari presentasi 

yang anda buat akan ditempatkan. 

7. View shortcut adalah fitur dalam PowerPoint 2007 yang 

berguna untuk mengubah tampilan slide menjadi Normal, Slide 

Sorter atau slide show. 

8. Zoom slider juga merupakan fitur baru dalam PowerPoint 2007 

yang berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan 

slide secara cepat, seperti gambar di bawah ini: 

 

 

C. MEMBUAT PRESENTASI BARU DENGAN FASILITAS BLANK 

PRESENTATIONS 

Untuk menyiapkan dan membuat presentasi baru yang masih 

kosong dengan fasilitas Blank Presentations, ikuti langkah berikut 

ini: 
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1. Pilih dan klik Office button > New. Lihat gambar berikut ini : 

2. Oleh karena anda ingin menyiapkan presentasi baru yang 

masih kosong, pada bagian New yg ada di Task Panell, klik 

Blank Presentations. Jendela presentasi baru yang masih 

kosong dengan Task Panell - slide layout akan ditampilkan. 

Lihat gambar berikut: 

3. Selain dengan cara diatas, dapat juga menyiapkan presentasi 

yang masih baru dengan mengklik tombol toolbar New atau 

menekan tombol CtrI+N dengan langkah ini presentasi yang 

masih kosong akan ditampilkan. 

 

D. MEMBUAT PRESENTASI BARU DENGAN MEMANFAATKAN 

TEMPLATE YANG ADA 

Pada saat membuat presentasi baru.anda juga dapat memanfaatkan 

template-template yang sudah disediakan oleh Microsoft 

PowerPoint Untuk menggunakan template-template tersebut.ikuti 

langkah berikut ini: 

 

1. Pilih dan klik Office Button >New,  Jendela Task Panel - New 

Presentations akan ditampilkan. 

2. Oleh karena anda ingin menyiapkan atau membuka presentasi 

baru dengan dasar template tertentu, pada bagian New yang ada 

di Task Panel, klik Installed Template. Jendela presentasi yang 

masih baru yang masih kosong dengan Task Panel - slide 

Design akan ditampilkan. Lihat gambar : 
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E. MENYIMPAN PRESENTASI 

Ketika anda membuat rancangan presentasi sebaiknya lakukan 

proses penyimpanan dengan secara berkala, agar presentasi yang 

anda buat tetap aman dan tidak hilang bila tiba-tiba mati listrik atau 

komputer mengalami gangguan. Untuk menyimpan presentasi 

dengan seluruh slidenya ikuti langkah berikut ini: 

1. Pilih dan klik menu Office Button > Save (Ctrl + S) atau klik 

tombol toolbar Save Apabila anda menyimpan presentasi untuk 

pertama kali, kotak dialog Save As akan ditampilkan. 

2. Untuk menyimpan ulang presentasi yang pernah anda simpan 

tanpa mengubah nama filenya, pilih menu File > Save (Ctrl + S) 

atau klik tombol Save. 
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3. Untuk menyimpan presentasi yang anda pernah simpan dengan 

nama lain pilih dan klik menu File > Save As. 

4. Sedangkan untuk menyimpan file presentasi ke format 

PowerPoint 2003, klik File > Save As > PowerPoint 97 – 2003 

Presentation. 

 

F. MENUTUP PRESENTASI 

Presentasi yang telah anda simpan dapat anda tutup dengan 

memilih dan mengklik menu Office Button > Exit PowerPoint. 
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G. PRESENTASI DENGAN GAMBAR DAN 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. 

Menempatkan Objek Berbentuk Gambar Atau ClipArt Pada 

Slide 

lkuti langkah berikut ini: 

a. Klik atau tampilkan slide yang layoutnya ingin diganti. 

b. Klik Insert > Clip Art. Tampilan taskbar akan seperti ini 

 
c. klik Go untuk menampilkan ClipArt atau 

gambar yang anda inginkan, klik dua kali 

pada kotak Clip Art yang telah disediakan. 

Kotak dialog Select Picture akan 

ditampilkan Lihat gambar 

d. Pada kotak tersebut pilih dan kilk gambar 

atau Clip Art yang diinginkan 

e. Jika ingin mencari gambar atau Clip Art 

kategori tertentu, anda dapat mencarinya 

dengan menggunakan kotak isian Search 

Text 

f. Klik OK. Dengan lagkah ini objek yang 

dipilih akan ditempatkan pada posisi yang 

diinginkan. 
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H. MENEMPATKAN OBJEK BERBENTUK VARIASI TEKS (WORD 

ART) PADA SLIDE 

 

Tampilan slide dapat diperindah dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Pilih dan tampilkan slide yang Anda inginkan 

b. Pilih dan klik Tab Insert pada Grup Text klik WordArt Kotak 

dialog WordArt Gallery akan ditampilkan. Lihat gambar: 

 
c. Pada kotak dialog, pilih dan klik gaya tampilan teks yang 

diinginkan (WordArt Style) Kemudian klik 0K maka kotak dialog 

WordArt akan ditampilkan 

d. Pada kotak Teks, isikan teks yang diinginkan Jika perlu tentukan 

pula jenis font, ukuran huruf dan gaya tampilan huruf. 

 

I. MEMBERI GARIS BINGKAI PADA OBJEK TEKS  

Menggunakan langkah berikut ini 

a. Klik judul atau isi file yang akan diberi garis bingkai 

b. Pilih dan klik menu Home > Grup Drawings Pada kotak dialog 
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klik Tab Colors and lines 

c. Pada tombol daftar pilihan klik Shape Fill, Shape Outline dan 

Shape Effect Pada tombol pilihan Dashed yang ada dibagian 

Line, pilih dan klik bentuk garis bingkai yang sesuai. 

d. Pada kotak isian Weight yang ada dibagian Line tentukan 

ketebalan garis yang diinginkan. 

e. Klik OK. 

 

J. PEMBUATAN GRAFIK 

 

Grafik dapat membuat presentasi menjadi lebih jelas PowerPoint 

menyediakan beberapa pola atau layout untuk grafik yaitu : Text & 

Chart, Chart &Text, dan Chart. 

 

Cara membuat dan menempatkan grafik pada slide 

a. Klik menu Insert 

b. Klik chart 

 
c. Pada lembar kerja ketikkan data sesuai dengan yang kita 

inginkan sebagai pengganti data 
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K. TEXT BOX 

Pilih Ribbon Insert  Pilih Text Box 

Lalu gambar text box sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. 

Dan kita bisa menambahkan teks ke dalamnya. 

o Untuk mengubah ukuran text box 

 

 

 

 

 

o Untuk memutar kotak 
  

 

 

 

 

Gunakan lingkaran kecil 

berwarna hijau untuk 

memutar text box sesuai 

dengan keinginan kita 

Gunakan lingkaran-lingkaran 

kecil yang ada di pinggir 

kotak untuk memperbesar 

atau memperkecil ukurannya 
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Untuk mengubah properties text box, seperti warna dalam, 

garis tepi, dll. Dapat dilakukan dengan mengklik kanan text 

box 

 
Pilih format shape 

Maka akan tampil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kolom bagian kanan 

terdapat beberapa pilihan 

untuk mengatur properties 

text box, bisa dicoba satu per 

satu. 
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L. MEMASUKAN OBJEK 

 

Pada power point kita dapat memasukan berbagai macam objek, 

beberapa diantaranya adalah picture, clip art dan sebagainya. 

 

Picture 

Gambar yang dapat dimasukan 

dapat dalam berbagai format, 

misalnya : jpeg, bitmap,  png dan 

lain-lain. Berikut ini langkah-

langkahnya : 

1. Klik “Insert” pada toolbar 

2. Klik  “Picture” pada ribbon 

3. Browse gambar yang ingin dimasukan 

Catatan: 

Gambar yang dimasukan dapat kita perbesar akan tetapi apabila 

resolusi gambar terlalu kecil maka sering mengakibatkan gambar 

menjadi kabur. 

 

Shapes 

Shapes adalah bentuk-bentuk dasar 

(misal: garis, dialog box, smile, arrow, 

dan lain-lain) yang sebagian besar dapat 

diisi text pada bagian dalamnya.  

1. Klik “Insert” pada toolbar 

2. Klik  “Shapes” pada ribbon 

3. Klik  shapes yang ingin 

diinginkan 

 

Untuk memberi text pada shapes, klik kanan shape dan pilih edit 

teks. 

 

MULTIMEDIA 
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Contoh shape 

Smart Art 

Selain diagram, PPT 2007 juga menyediakan fasilitas untuk 

menampilkan grafik seperti struktur organisasi untuk mempermudah 

kita. Caranya : 

 Pilih Ribbon Insert  Pilih SmartArt 

 

 Setelah tampil pilihan seperti di bawah, kita dapat memilih 

grafik yang sesuai dengan kebutuhan kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 
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M. TABEL 

Pada power point, kita juga dapat memasukan tabel ke dalam 

project kita. Ada beberapa cara untuk memasukkan tabel ke dalam 

slide yang kita buat.  

Cara untuk memasukkan tabel adalah : 

1. Klik ”Insert” pada toolbar. 

2. Klik ”Table” pada ribbon. 

3. Pilih ”Insert” lalu tentukan jumlah baris dan kolom yang 

diperlukan lalu klik OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memodifikasi Border, Garis dan Background Tabel 

Berikut cara untuk memodifikasi table line: 

1. Letakkan kursor dalam cell yang akan diubah 

2. Klik kanan lalu pilih “Format Shape”. Akan muncul kotak dialog. 

3. Pilih line style dan line color yang dikehendaki. 

4. Klik Close untuk menerapkannya. 

Berikut cara untuk memodifikasi cell fills: 

1. Letakkan kursor dalam satu cell atau klik dan drag untuk 

memilih beberapa cell. 

2. Klik kanan lalu pilih “Format Shape”. Akan muncul kotak dialog. 

3. Pilih “Fill” pilih jenis fill yang dikehendaki, yaitu No fill(idak 

diberi fill), Solid fill(untuk memberi satu warna yang sifatnya 

solid), Gradient fill(Uuntuk memberi warna gradasi) dan Picture 

or texture fill(untuk memberikan gambar atau tekstur).  

4. Klik Close untuk menerapkannya. 
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N. ANIMASI 

 

Animasi Slide 

Tiap slide mampu mempunyai animasi sendiri-sendiri.  Animasi 

ini akan dilakukan ketika terjadi transisi dari slide yang satu ke slide 

yang lain.  

Klik slide yang dipilih Klik → Animation → Pilih Animasi Slide 

 
 

Animasi Objek 

Animation → Costum Animation → 

Klik text →Add effect  

1. Entrace 

Animasi ketika tulisan muncul 

2. Emphasis 

Animasi yang diterapkan apabila 

kita menginginkan text tetap terlihat sejak awal slide 

3. Exit 

Animasi ketika tulisan menghilang 

4. Motion Path 

Animasi berupa pergerakan teks sesuai dari jalur yang 

dikehendaki. Untuk membuat jalur sendiri pilih “Draw Costum 

Path” 

 

Mengedit Animasi 

klik animasi pada menu “Custom Animation” 

1. Start On Klik 

Animasi akan dimulai ketika kita 

mengeklik mouse 
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2. Start with previous 

Animasi akan dimulai berbarengan 

dengan animasi sebelumnya 

3. Start after previous 

Animasi akan dimulai setelah animasi 

sebelumnya.  Kita dapat memberikan 

delay beberapa detik lewat opsi 

timing. 

 

O. MEMBUAT DAN MEMODIFIKASI ACTION BUTTONS 

Untuk membuat action button, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Tentukan di slide mana action button ditempatkan dan tujuan 

ketika action button di klik. 

2. Pilih AutoShapes. 

3. Pilih tipe tombol sesuai keinginan. 

4. Klik dan drag shape yang dipilih dan lepaskan tombol mouse 

dalam area slide. 

5. Pilih ”Insert” pada toolbar. 

6. Pilih ”Action” pada ribbon untuk memberikan aksi yang 

diinginkan lalu klik OK untuk kembali ke slide. 

7. Atur ukuran dari bentuk tombol yang telah dibuat tersebut. 
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P. MEMBUAT HYPERLINK BERBASIS TEKS 

Untuk apa link dan Hyperlink? 

1. Tujuan penggunaan link atau Hyperlink adalah untuk meng-

efektifkan serta meng-efisienkan waktu presentasi. Dengan 

menggunakan fasilitas ini maka kita bisa menampilkan slide-

slide lain yang berkaitan dengan slide yang sedang kita sajikan. 

Slide-slide yang kita perlukan untuk memperjelas penjelasan  

bisa dibuka-tutup  sesuai keperluan penyaji. 

2. Selain mengefektifkan saat presentasi, Hyperlink juga dapat 

membuat presentasi menjadi lebih interaktif dan dapat 

digunakan untuk pembuatan soal latihan atau soal tes untuk 

pilihan ganda jika diperlukan.  

 

Berikut langkah-langkah untuk membuat Hyperlink berbasis 

teks: 

1. Pilih teks yang akan menyediakan layanan Hyperlink. 

2. Pilih ”Insert” pada toolbar. 

3. Pilih ”Hyperlink” pada ribbon sehingga muncul kotak dialog 

Hyperlink. 

4. Ada beberapa pilihan dalam kotak dialog tersebut, yaitu Existing 

File or Web Page ( jika tujuan dari Hyperlink adalah file yang 

sudah ada atau halaman web), Placein This Document (jika tujuan 

dari Hyperlink adalah salah satu slide dalam dokumen 

PowerPoint tersebut), Create New Document (jika tujuan dari 

Hyperlink berupa dokumen yang baru yang akan dibuat) dan E-

mail Address (jika tujuan dari Hyperlink adalah alamat email). 

Pilih salah satu dari pilihan tersebut. 

5. Klik OK untuk 

menambahkan link 

tersebut. Warna teks 

yang diberi 

Hyperlink akan 

berubah dan akan 

diberi garis bawah. 
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Q. ELEMEN MULTIMEDIA 

  

Sound 

Untuk menambahkan suara pada slide klik toolbar 

insert lalu klik icon “sound” dan pilih file suara yang 

ingin dimasukan. 

 

Setelah memilih suara, akan muncul pilihan apakah suara 

otomatis diputar atau menunggu klik mouse. Setelah memilih, akan 

ada icon speaker kuning pada tengah slide sebagai pertanda bahwa 

ada slide telah diberi multimedia berupa suara. Icon speaker dapat 

disembunyikan lewat opsi  sound setting. Pemutaran suara akan 

diperlakukan sama seperti efek animasi suara biasa, jadi anda perlu 

mengatur timing pada menu “custom animation”.  

 

Pengaturan suara 

Klik kanan animasi suara dan pilih “effect option”.  

1. Start Playing, Untuk menentukan kapan suara akan diputar. 

2. Stop Playing, Untuk menentukan kapan suara berhenti diputar. 

 

Video 

Untuk menambahkan suara pada slide klik toolbar 

insert lalu klik icon “Movie” dan pilih file suara yang 

ingin dimasukan. Setelah memilih file video,  akan 

muncul pilihan apakah video otomatis diputar atau 

menunggu diklik oleh mouse.  Video akan otomatis pause jika kita klik 

saa sedang diputar, dan akan otomatis play lagi apabila kita klik saat 

keadaan pause. 

 

Mengatur  video 

Klik kanan animasi video, pilih “movie setting”  

A. Mengatur suara video 

klik icon “sound volume”. 

B. Fullscreen 

Untuk mengeset video agar memenuhi layar saat dimainkan 
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C. Hide while not playing 

Untuk mengeset video agar tidak terlihat saat tidak diputar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. SPELLING CHECKER 

Jika slide yang kita pakai menggunakan bahasa Inggris, PPT 2007 

menyediakan fasilitas untuk memeriksa spelling atau 

grammarnya, yaitu 

 

 Ribbon Review  ABC Spelling atau hotkey F7 

 
Jika terjadi kesalahan, akan muncul seperti yang di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian pilih / klik Change 
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S. MENJALANKAN SLIDE SHOW 

 

Slide show digunakan untuk menampilkan seluruh slide yang 

sudah dibuat dalam bentuk presentasi elektronik dilayar 

komputer. 

Untuk menjalankan presentasi di layar komputergunakan salah satu 

cara berikut ini 

a. Pilih dan klik View > Grup Presentations Views > Slide Show 

b. Atau dengan menekan tombol F5 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pilih dan klik tombol tampilan Slide Show di pojok kanan bawah 

jendela. 

d. Untuk memajukan slide tekan tombol SpaceBar I Right Arrow 

e. Untuk memundurkan slide tekan tombol Left ArrowiPageUp 

f. Untuk mengakhiri slide tekan tombol ESC 

 

T. Mengevaluasi  Program Media Presentasi 

Kegiatan evaluasi harus dilakukan setiap kali kita mengembangkan 

sebuah produk media.  Salah satu tujuan evaluasi adalah untuk 

mengetahui apakah produk media yang kita kembangkan bisa 

mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil evaluasi ini dapat kita 

manfaatkan untuk melakukan perbaikan terhadap produk media 

yang buat.   

Sharing dengan Teman! 

Setelah Anda mencoba membuat media presentasi, saatnya Anda 

melakukan evaluasi atas produk yang Anda hasilkan. Salah satu 

cara mengevaluasi produk media adalah dengan mengujicobakan 

Slide Sorter 

View 

Normal View Slide Show 

Zoom 
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media tersebut kepada teman-teman peserta pelatihan lain (peer 

review).  Mintalah teman-teman Anda untuk memberi komentar 

dan saran atas media presentasi yang Anda buat. Gunakan saran 

dan komentar tersebut untuk menyempurnakan media prsentasi 

yang telah Anda buat.     

 

Tugas Akhir Modul 

 Buat seperangkat media 

presentasi yang baik dan 

menarik untuk satu topik 

pembelajaran secara utuh. 

Pilih topik mata pelajaran 

yang Anda kerjakan pada 

pada tugas storyboard. 

Kerjakan tugas ini dengan 

langkah-langkah dan pedoman 

pembuatan media presentasi seperti yang  

telah dibahas  dalam modul ini. Perhatikan pula 

komposisi warna, keseimbangan (tata letak), 

keharmonisan, dan kekontrasan pada setiap 

slide yang Anda buat. 

Ketentuan lainnya: 

1. Minimal 10 slide 

2. Materi berupa Teks, Gambar, Audio, Video, dan Animasi (dapat 

dicari di Internet)  

3. Menggunakan action button dan Hyperlink 

4. Menerapkan prinsip-prinsip dasar presentasi 

 

Selamat bekerja. 
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PENUTUP 

 

 Selamat, Anda telah menyelesaikan seluruh kegiatan belajar pada 

modul ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran modul ini, tentunya saat 

ini Anda telah mampu membuat media presentasi pembelajaran yang 

baik dan menarik. Lebih dari itu, Anda tentu juga  telah mampu 

mengajarkan keterampilan itu kepada guru-guru peserta Workshop 

Pembelajaran Multimedia. 

Beberapa hal penting yang perlu Anda ingat tentang pembahasan 

modul ini adalah sebagai berikut: 

 Media presentasi yang dikembangkan untuk keperluan 

pembelajaran memiliki ciri yang berbeda dengan media 

presentasi umum.  Salah satu perbedaan itu adalah bahwa media 

presentasi pembelajaran terikat pada pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan, yaitu tujuan yang terukur 

dan terkontrol. 

 Karena merupakan sebuah media  pembelajaran, maka media 

prsentasi pembelajaran harus dikembangkan secara sistematis 

sesuai prinsip-prinsip pengembangan instruksional. 

 Media presentasi banyak jenisnya, salah satunya yang dibahs 

dalam modul ini adalah media presentasi yang dikembangkan 

dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint versi 

2003. Anda bisa menggunakan program sejenis lainnya, sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.  

 Selain memiliki banyak kelebihan, media presentasi PowerPoint 

ini juga memiliki kekurangan. Media ini tidak serba cocok untuk 

semua jenis dan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru 

sebaiknya memahami benar bagaimana  karakteristik media 

presentasi ini. 

 

Dengan keberhasilan Anda menguasai modul ini, diharapkan Anda 

akan termotivasi  untuk mengembangkan kemampuan Anda. Masih 
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banyak buku pustaka dan sumber belajar lain yang dapat Anda 

temukan untuk menmgembangkan kemampuan Anda. Aplikasikan 

kemampuan itu dalam  melaksanakan tugas–tugas Anda selanjutnya, 

khususnya ketika Anda bertugas sebagai trainer dalam pelatihan 

pemanfaatan TIK untuk pembelajaran.   
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