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          Animasi dan Mencetak Presentasi  
 

10.1 Animation Schemes  
10.1.1 Animasi Transisi Slide 
 Setiap pergantian dari satu slide ke slide berikutnya, Microsoft Power Point 
menyediakan animasi pergantian atau transisi antar slide. Secara lebih rinci anda dapat 
mengatur animasi Transisi Slide yang terdapat pada slide dengan mode Normal View. 
Langkah - langkahnya sebagai berikut: 
1. Klik Slide yang akan dibuat animasi, misalnya slide pertama dibuat animasi klik menu 

Animation kemudian akan muncul toolbar Animation seperti dibawah ini. 

 
2. Pada Panel Transition to This Slide, pilih salah satu animasi untuk transisi slide. 

Misalnya memilih animasi Dissolve. 
3. Jika akan menambahkan animasi suara pada transisi slide maka klik Transition Sound 

kemudian ganti No Sound dengan suara Camera. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tampilan Gambar 10.1 berikut ini. 

 
Gambar 10.1 Menambahkan animasi suara pada transisi slide 

 
4. Jika ingin mengatur kecepatan animasi slide transisi, klik Transition Speed 

kemudian pilih kecepatan transisi Fast, Medium atau Slow. 
 

10.1.2 Custom Animation 
Teks-teks berbullet dan objek-objek gambar yang terdapat pada slide dapat 

ditampilkan secara serentak atau disajikan secara sekuensial. Jika anda ingin menampilkan 
objek-objek yang ada pada slide, anda bisa menggunakan preset animation. Cara seperti ini 
biasa diterapkan agar perhatian audiensi tidak terpecah pada teks-teks yang belum dibahas 
oleh penyaji. Hanya teks yang sedang dibahas yang ditampilkan. 
Secara lebih rinci anda dapat mengatur animasi objek-objek yang terdapat pada slide 
dengan mode Normal View. Langkah - langkahnya sebagai berikut: 
1. Pilih slide yang akan dibuatkan animasi, kemudian klik Custom Animation dan akan 

muncul tampilan seperti pada Gambar 10.3 dibawah ini. 
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2. Kemudian klik Add Effect untuk menambahkan animasi pada obyek-obyek di Slide dan 

akan muncul kotak dialog sebagai berikut. 

 
Entrance adalah animasi cara teks masuk ke dalam slide, Emphasis adalah 
penekanan teks atau bullet tersebut. 
Exit adalah keluarnya teks. 
Motion Paths adalah rute pergerakan teks itu masuk. Ini bisa berlakukan untuk satu 
kotak penuh atau pada masing-masing bullet. 

3. Pada masing-masing bullet bisa kita atur caranya klik bullet yang pertama, klik 
sebelah kanan akan muncul kotak dialog berikut: 

 
Pilihlah Start On Click, artinya animasi itu akan muncul dengan user meng-klik 
mouse. 
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4. Klik Effect Options, akan muncul kotak dialog berikut: 

 
Gambar 10.2 Pilihan untuk mengatur Efek Animasi 

 
Direction menentukan arah pergerakan teks, Smooth start lebih lambat awalnya, Smooth 
end lebih lambat akhirnya, Sound efek suara, Animate textnya All text once apakah 
langsung keluar semua, By word keluar per kata, By letters keluar per huruf, masukkan 
delay atau tenggang waktu antar kata atau antar huruf. 
Pilih bar timing, muncul kotak dialog berikut: 
 

 
Gambar 10.2 Pilihan untuk mengatur Timing 

 
Delay: Waktu antar bullet, Speed:Kecepatan teks keluar, Repeat diulang berapa kali 
keluarnya. 
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Klik bar Teks Animation, muncul kotak dialog berikut: 
 

 

 
Gambar 10.3 Pilihan untuk mengatur Text Animation 

10.3 Menyunting Obyek yang Disisipkan 
Banyak dari yang digunakan pada Slide PowerPoint dibuat dengan aplikasi lain dan setelah 
itu disisipkan ke dalam slide. Contohnya meliputi teks Word Art, grafik Microsoft Graph, dan 
Gafik Excel. Obyek-obyek ini dapat dipilih sama halnya seperti obyek-obyek lain dan 
memindahkan, mengubah ukuran, serta meratakannya. Dalam kebanyakan kasus, juga 
dapat dilakukan perubahan terhadap style border, isian dan bayangannya. Namun untuk 
mengubah isinya, harus di-doubleclick obyek untuk mengaktifkan aplikasi semula yang 
membuatnya.  Obyek akan ditampilkan dengan border tebal dengan pola titik-titik (stipple). 
Digunakan perintah dan prosedur aplikasi untuk menyunting obyek. Bila sudah selesai, click 
dimana saja pada slide di luar obyek untuk kembali ke PowerPoint. 

10.3.1 Menambahkan Grafik Excel 
Untuk menyisipkan dan mengakatkan secara opsional (bisa digunakan, bisa tidak) grafik 
Excel : 
• Untuk menyisipkan grafik dalam placeholder obyek, pilih placeholder tersebut 

dengan memilihnya. Jika tidak, maka chart akan disisipkan di tengah-tengah slide 
dan dapat dipindahkan ke posisi yang diinginkan. 

• Mulailah Excel dengan click tombol Excel pada Microsoft Toolbar atau Office Manager. 
• Dalam Excel, buka workbook yang diinginkan. Pilih grafik yang diinginkan dengan 

memilihnya. 
• Tekan tombol Copy pada Standard Toolbar dari Excel. 
• Berpindahlah kembali ke PowerPoint dengan click tombol PowerPoint pada Microsoft 

Toolbar atau Office Manager. 
• Pilih Edit > Paste Special. PowerPoint akan menampilkan kotak dialog Paste Special. 
• Dalam daftar As, pastikan bahwa Microsoft Excel Chart Object sudah dipilih. 
• Pilih Paste untuk menyisipkan grafik tanpa kaitan. Grafik ini tidak akan diperbarui 

dalam presentasi apabila grafik Excel semula mengalami perubahan. Pilih Paste Link 
untuk menyisipkan grafik dengan kaitan. Perubahan terhadap grafik semula akan 
tercermin dalam presentasi ini. 
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10.3.2 Memilih dan Mengelompokkan Obyek 
Untuk memilih satu obyek, click bagian terlihat dari obyek. Obyek atau kelompok terpilih 
ditampilkan dengan pegangan di sudut dan di tepi kotak lingkup segi empatnya. Untuk 
membatalkan pilihan obyek tekan Esc. 
Untuk memilih banyak obyek, tekan dan tahan tombol Shift ketika click obyek. Untuk 
memilih seluruh obyek pada slide tekan Ctrl+A. 
 
Untuk mengelompokkan obyek, pilih obyek-obyek yang hendak dikelompokkan dan 
kemudian pilih Draw > Group. Untuk melepaskan kelompok obyek, pilih kelompok dan 
kemudian pilih Draw > Ungroup. Untuk mengelompokkan kembali obyek, pilih satu obyek 
yang berada dalam kelompok terdahulu dan setelah itu pilih Draw > Regroup. 

 

10.4. Mencetak Presentasi 
Untuk mencetak seluruh atau sebagian dari suatu presentasi : 
 Klik Office button kemudian klik Print atau tekan CTRL+P. PowerPoint akan 

menampilkan kotak dialog Print. 

 
Gambar 10.4 Kotak dialog Page Setup 

 
 Tarik kotak Print What dan pilih bagian dari presentasi yang hendak dicetak : 

 Slide 
 Notes Pages (Halaman Catatan) 
 Handout dengan dua, tiga atau enam slide per halaman. 
 Pengamatan Outline  

 Masukkan sejumlah salinan yang hendak dicetak dalam kotak Copies, atau tekan panah 
yang menunjuk ke atas dan ke bawah untuk mengubah nilai yang ditampilkan. 

 Dalam bagian Slide Range, tetapkan rentang presentasi yang hendak dicetak. 
 Pilih pilihan lain sesuai dengan keperluan : 

 Print to File : mengirim output ke file disk 
 Print Hidden Slides : mencetak slide yang ditetapkan sebagai slide tersembunyi. 
 Black & White : isian berwarna dicetak putih dan obyek tanpa border dicetak dengan 

frame hitam tipis. 
 Collate : menyatukan banyak salinan dengan mengorbankan kecepatan percetakan. 
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 Scale to Fit Paper : slide diskalakan kembali agar dapat masuk secara tepat ke 
dalam ukuran kertas yang telah ditentukan. 

 Pure Black & White : seluruh isian berwarna dicetak putih, dan seluruh garis dan teks 
dicetak hitam, outline atau border ditambahkan pada seluruh obyek yang terisi (filled 
object) dan gambar dicetak dalam gradasi kelabu. 

 
 
LATIHAN: 

1. Bukalah kembali file Latihan.pptx. 
2. Tambahkan Transisi antar slide. 
3. Tambahkan efek bergerak teks yang berbeda.  

 
 
 
 


