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A. Membuat
M
Sllide Transittion
 Digunakan
D
un
ntuk mengattur efek pem
munculan slid
de.
 Cara
C
menjalankannya:
) Klik menu
u Slide Show
ow
) Klik Slide
e Transition
n (lihat gambar di bawah!)

 Selanjutnya di
d sebelah ka
anan layar akan muncul gambar berrikut ini:
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Diigunakan un
ntuk membuat efek pemunculan
sliide

Diigunakan un
ntuk mengatur kecepatan efek
Diigunakan un
ntuk mengatur efek suarra
Diigunakan un
ntuk mengatur efek suarra yang
be
erulang-ulan
ng
Diigunakan un
ntuk mengatur pemuncu
ulan slide
(o
otomatis atau
u melalui klik)
Diigunakan un
ntuk menerapkan pilihan
n efek
pe
emunculan slide
s
terhada
ap seluruh sllide
Diigunakan un
ntuk menampilkan slide

M
Effek Animas
si dengan Animation
A
S
Schemes
B. Membuat
 Digunakan
D
un
ntuk membu
uat efek animasi terhad
dap teks, ga
ambar atau objek sesua
ai
dengan mode
el yang dised
diakan oleh PowerPoint.
C
menjalankannya:
 Cara
) Klik menu
u Slide Show
ow
) Klik Anim
mation Sche
emes (lihat gambar di bawah!)
b

2

 Selanjutnya di sebelah ka
anan layar akan muncul gambar berrikut ini:

Diigunakan un
ntuk membuat efek anim
masi
te
erhadap slide
e

Diigunakan un
ntuk menerapkan efek animasi slide
te
erhadap seluruh slide
Diigunakan un
ntuk menampilkan slide
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C. Membuat
M
Effek Animas
si dengan Custom
C
Aniimation
 Digunakan
D
un
ntuk membu
uat efek animasi terhad
dap teks, ga
ambar atau objek sesua
ai
dengan keing
ginan kita.
 Cara
C
menjalankannya:
) Klik menu
u Slide Show
ow
) Klik Custo
tom Animattion (lihat gambar di baawah!)

 Selanjutnya di
d sebelah ka
anan layar akan muncul gambar berrikut ini:

Dig
gunakan unttuk menamb
bah efek
animasi pada teks,
t
gamba
ar atau objekk

Dig
gunakan unttuk menghila
angkan efekk
animasi pada teks,
t
gamba
ar atau objekk
yang telah dibuat
Jen
nis efek anim
masi yang te
elah dipilih

Dig
gunakan unttuk menentu
ukan
dim
mulainya efe
ek animasi
Dig
gunakan unttuk menentu
ukan pilihan
pada model an
nimasi yang telah dipilih
Dig
gunakan unttuk menentu
ukan pilihan
kecepatan efek animasi
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 La
angkah-lang
gkah dalam membuat
m
an
nimasi terhad
dap teks, ga
ambar atau objek:
o
) Klik teks, gambar atau objek yang
g akan diberri efek anima
asi
) Pada gam
mbar di atas klik Add Efffects, pilih Entrance, lalu klik Mo
ore Effects…
…
seperti terlihat pada gambar
g
berikut ini:

) Selanjutny
ya akan muncul gambarr berikut ini:
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) Gambar di atas merupakan pilihan berbagai macam jenis efek animasi yang
dapat dipilih. Untuk melihat seperti apa efek animasi tersebut, dapat diklik salah
salah satu jenis efek animasi yang ada. Hasilnya akan ditampilkan dilayar.
) Tombol Vertikal Scroll Bar dapat digunakan untuk melihat apa saja efek
animasi yang disediakan PowerPoint.
) Jika sudah cocok dengan pilihan efek animasi tersebut klik tombol OK.
 Lakukan langkah-langkah di atas untuk menambahkan efek animasi pada teks,
gambar atau objek yang lain.

Selamat Mencoba…
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