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Microsoft PowerPoint secara sepintas tidak tampak dilengkapi dengan fitur
pemrograman. Tab yang terdapat pada ribbon PowerPoint tidak satupun menunjukkan
nuansa teknis pemrograman. Fitur pemrograman VBA yang dimiliki PowerPoint
memiliki jendela aplikasi tersendiri.
Untuk mengaktifkan aplikasi Visual Basic pada PowerPoint, langkahnya adalah :
1. Klik Office Button
2. Klik PowerPoint Options
3. Muncul kotak dialog PowerPoint Options
4. Klik Popular
5. Beri tanda contreng pada Show Developer tab in the ribbon di top options
for working with PowerPoint dan klik OK

Gambar 85. PowerPoint Options
6. Periksa menu bar, menu Developer sudah aktif di menu bar.

Gambar 86. Menu Developer
A. Mengaktifkan Lembar Kerja VBA untuk MS PowerPoint
1. Klik menu Developer
*)Makalah disampaikan dalam Kegiatan PPM Pelatihan Penyusunan Soal Matematika dengan
Menggunakan Perangkat Lunak Bantu Hot Potatoes bagi Guru Sekolah Menengah di DIY yang
diselenggarakan Jurdik Matematika FMIPA UNY tanggal 17 November 2005

2. Pilih dan Klik Visual Basic (Sub menu Developer)
3. Anda akan dibukakan halaman kerja Microsoft Visual Basic-Presentation1,
yang terpisah dengan halaman kerja PowerPoint akan tetapi tetap satu bagian
yang tidak terpisahkan
4. Sampai di sini trik mengaktifkan VBA untuk PowerPoint , selanjutnya kita akan
bahas VBA PowerPoint: membuka, menutup, menyimpan, dan bekerja
dengan bahasa pemrograman Visual Basic, dan mendesain soal pilihan ganda
interaktif pada pembahasan-pembahasan berikutnya.

Gambar 87. Jendela Microsoft Visual Basic PowerPoint

B. Membuat Kuis Interaktif
Berikut langkah membuat kuis interaktif PowerPoint dengan VBA :
1. Bukalah program notepad lalu ketik bahasa program VBA dibawah ini lalu
simpan dengan ekstensi .bas.
Dim nilai As Integer
Dim konfirmasi As String
Sub mulai()
nilai = 0
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next
End Sub
Sub benar()

konfirmasi = MsgBox("Yakin dengan jawaban anda?",
vbYesNo, " Cek
Jawaban!")
If konfirmasi = vbYes Then
nilai = nilai + 5
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next
End If
End Sub
Sub salah()
konfirmasi = MsgBox("Yakin dengan jawaban anda?",
vbYesNo, " Cek
Jawaban!")
If konfirmasi = vbYes Then
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next
End If
End Sub
Sub jawab()
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next
tampilkan
End Sub
Sub tampilkan()
With ActivePresentation.Slides(108)
.Shapes(2).TextFrame.TextRange.Text = nilai
End With
End Sub
Simpan ketikan pada notepad dengan ekstensi bas dengan cara : klik toolbar
file >save as >save as type ganti dengan all files>file name diisi dengan
nama file SCRIPT.bas
simpan difolderpresentasi yang telah kita buat.

2. Buka program PowerPoint yang telah dibuat, tampilkan toolbar developer
dengan cara klik office>PowerPoint option>Show developer Tab in The
Ribbon.
3. Buka file presentasi yang telah dibuat, klik Developer>view code>lalu akan
muncul tampilan Microsoft Visual Basic>klik File>kImport file>pilih file
SCRIPT.bas yang telah dibuat.
Akan muncul VBA Project,klik modules>klik 2x Module 1 lalu akan mucul
bahasa pemprograman VBA seperti gambar dibawah ini :

Gambar 88. Modul Source Code Microsoft Visual Basic
4. Buat soal pilihan ganda, misal seperti contoh dibawah ini
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2. Tuliskan jawaban (A, B, C, dan D) masing-masing menggunakan kotak teks,
misalkan jawaban A, B, dan C adalah jawaban yang salah dan jawaban D
adalah jawaban yang benar.
3. Tuliskan teks "Jawaban salah" dengan menggunakan kotak teks (aturlah posisi
di bawah pilihan jawaban A, B, C, dan D)
4. Berikan efek animasi kotak teks "Jawaban salah" dengan animasi masuk
(entrance) dan pilih appear (buatlah efek animasi entrance-appear sebanyak
3, ingat bahwa soal pilihan ganda hanya ada satu jawaban yang benar)
5. Tulikan teks "Jawaban benar" dengan menggunakan kotak teks lalu berikan
efek animasi entrance-appear (cukup satu saja)
6. Lanjutkan dengan memberikan fungsi tombol (trigger), tentukan terlebih dahulu
mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Misal jawabanjawaban yang salah (A, B, dan C) dan benar adalah D.
7. Perhatikan pada kotak dialog efek animasi di situ terdapat 4 efek animasi
entrance-appear
8. Pilihlah efek animasi teks "Jawaban salah" yang pertama lalu klik tanda panah
samping lalu muncul pilihan, silahkan pilih "Timing"
9. Muncul kotak dialog, silahkan klik trigger dan klik lingkaran ke dua "Start effect
on click of"
10. Silahkan cari kotak teks jawaban A. ... (A adalah jawaban yang salah) dan
akhiri dengan klik Ok
11. Ulangi langkah 8-10 untuk membuat tombol trigger pada jawaban B dan C
dengan efek animasi "Jawaban salah" sehingga muncul 3 pilihan tombol
"Jawaban salah"
12. Tersisa 1 efek animasi entrance-appear dari teks "Jawaban benar", untuk
membuatkan tombol trigger lakukan hal yang sama (langkah 8-10) dengan
memilih tombol jawaban D. ... dan akhir klik Ok.
13. Selesai, silahkan uji coba dulu dengan menekan F5 dan silahkan klik jawabanjawabannya dan perhatikan apakah teks "Jawaban salah" muncul jika diklik

jawaban yang salah atau muncul teks "Jawaban benar" jika diklik jawaban yang
benar.
Masalahnya, semua respon jawaban muncul sehingga membingungkan mana
jawaban yang benar atau salah, untuk menghilangkan teguran "Jawaban salah" jika
sudah menemukan yang benar sehingga hanya respon "Jawaban benar" yang tampil,
sebaiknya ditambahkan efek animasi keluar (Exit-Disapper) dengan cara berikut ini:
1. Pilihlah kotak teks "Jawaban salah" lalu berikan efek animasi Exit-Disapper
dan tempatkan efek animasi ini pada trigger "Jawaban benar" posisinya di atas
efek animasi dari teks "Jawaban benar"
2. Tambahkan efek animasi dari kotak teks "Jawaban benar" dengan efek ExitDisapper sebanyak 3 kali, lalu bagi-bagi efek animai ini pada tombol trigger
Jawaban yang salah (A, B, dan C), posisinya di atas masing-masing efek
animasi Entrance-Appear.
3. Tambahkan efek animasi Exit-Disapper dari teks "Jawaban salah" dan
"Jawaban benar" dan posisinya jangan digeser
4. Ubahlah semua efek animasi star dengan With Previous
Catatan:
•

Efek animasi Entrance memberikan efek masuk sesuai fungsi trigger

•

Efek animasi Exit keluar sesuai perintah

•

Susunan efek animasi pada fungsi trigger berjalan sistematis

•

Efek animasi exit (with previous) pada posisi teratas bertujuan tidak
menampilkan teguran jawaban
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