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Software untuk Membuat Presentasi : 

Microsoft Powerpoint 

OpenOffice.org/impress 

 SwishMax 

Macromedia Flash 

 ispring_free_4_1 



Multimedia adalah penggunaan komputer 

untuk menyajikan dan menggabungkan 

teks, suara, gambar, animasi dan video 

dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) 

sehingga pengguna dapat bernavigasi, 

berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.  

   (http://id.wikipedia.org/wiki/Multimedia) 



Multimedia dimanfaatkan dalam dunia 

pendidikan dan bisnis.  

Di dunia pendidikan, multimedia digunakan 

sebagai media pengajaran, baik dalam 

kelas maupun secara sendiri-sendiri.  

Di dunia bisnis, multimedia digunakan 

sebagai media profil perusahaan, profil 

produk, bahkan sebagai media kios 

informasi dan pelatihan dalam sistem e-

learning. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Multimedia


 Komponen Multimedia berdasar 
definisi: 

1. Komputer 

2. Teks (materi presentasi) 

3. Suara 

4. Gambar 

5. Animasi 

6. Video dan alat bantu 

7. Koneksi (link) 



Komputer Suara 
Gambar Animasi 

Video dan Alat Bantu Video 



Sebelum memasukan materi presentasi 

buka dulu program microsoft powerpoint 

kemudian pilih : 

Membuat presentasi dari awal 

Menggunakan template pada komputer  

Menggunakan templates online 

Kemudian masukkan materi atau teks, 

yaitu dengan : 

 Diketik 

 Dikopi kemudian ditempel (Copy and 

Paste) 

 



Dalam Presentasi suara ada beberapa 

macam, yaitu : 

 Suara dalam perpindahan atau transisi 

antar slide (pada modify transition - 

Sound) 

Memasukan suara musik sendiri sebagai 

asesoris 

Memasukan suara musik sebagai latar 

presentasi 

 



Gambar presentasi ada beberapa, yaitu : 

Gambar ilustrasi sesuai tema 

 Foto Album 

Gambar atau foto untuk latar belakang 
(background) 

Ada beberapa cara memasukan gambar 
presentasi, yaitu : 

 Insert gambar atau foto 

 Seting ke background untuk latar dan 
foto album 

 



Dalam presentasi powerpoint animasi 
dapat dilihat pada : 
 Perpindahan antar slide (slide transition) 
 Custom Animation 
 Animation Scheme 

Cara membuat animasi 
 Slide Show \ slide transition \ random 

transition, klik apply to All Slides klik Slide 
Show  

 Slide show \ custom animation \ add Effect \ 
klik random efect 

 Slide show \ animation scheme klik random bar 
klik Apply to All Slides klik Slide Show 

 



Memasukan Video 

 Insert \ movie and sound \ movie on file 
\ insert movie klik video klik OK ! 

 

Memasukan video dengan alat bantu 
windows media player 

 Insert \ object \ klik window media 
player klik OK ! 

 Klik kanan pada mouse, klik Properties, 
kemudian browsing video yang akan 
dimasukkan dalam presentasi, klik OK! 

 





Untuk Bimbingan Pribadi-Sosial 

berdasarkan permasalahan : 

 

Stress karena ditinggal pacar 

 

 

kLIK disini ! 


