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Menambahkan transisi antar slide pada PowerPoint 

 

Transisi slide adalah efek seperti animasi yang terjadi dalam tampilan slide show ketika 

Anda berpindah dari satu slide ke slide berikutnya. Anda dapat mengendalikan kecepatan 

dari tiap transisi slide, dan juga menambahkan suara.  

Microsoft Office Power Point memiliki berbagai macam jenis transisi slide, diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

 

 
 

� No transition 

� Fade smoothly 

� Fade through black 

� Cut 

� Cut through black 

� Dissolve 

� Wipe down 

� Wipe left 

� Wipe right 

� Wipe up 

� dan seterusnya masih banyak lagi 

 

Menambahkan transisi slide yang sama untuk semua slide: 

 

1. Pada panel berisi tab Outline dan and Slides, klik pada tab Slides.  

2. Pada tab Home, klik slide thumbnail.  

3. Pada tab Animations, Transition To This Slide, klik efek transisi yang diinginkan.  

4. Untuk mengatur kecepatan transisi slide, pada Transition To This Slide, klik tanda 

panah di sebelah Transition Speed, kemudian pilih kecepatan yang diinginkan.  

5. Pada Transition To This Slide, klik Apply to All. 

 

Menambahkan transisi yang berbeda pada setiap slide: 

 

1. Pada panel berisi tab Outline dan and Slides, klik pada tab Slides.  

2. Pada tab Home, klik slide thumbnail.  

3. Pada tab Animations, Transition To This Slide, klik efek transisi yang diinginkan. 

4. Untuk mengatur kecepatan transisi slide, pada Transition To This Slide, klik tanda 

panah di sebelah Transition Speed, kemudian pilih kecepatan yang diinginkan.  
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5. Untuk menambahkan jenis transisi slide yang berbeda ke slide yang lain di dalam 

presentasi Anda, ulangi langkah 2 sampai 4. 

 

Menambahkan suara ke dalam transisi slide: 

 

1. Pada panel berisi tab Outline dan and Slides, klik pada tab Slides.  

2. Pada tab Home, klik slide thumbnail.  

3. Pada tab Animations, Transition To This Slide, klik tanda panah di sebelah 

Transition Sound, kemudian lakukan salah satu langkah berikut:  

� Untuk menambahkan suara dari list, pilih suara yang Anda inginkan.  

� Untuk menambahkan suara yang tidak ada di list, pilih Other Sound, cari file 

suara yang ingin Anda tambahkan, kemudian klik OK. 

4. Untuk menambahkan suara ke transisi yang berbeda, ulangi langkah 2 dan 3. 

 


