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Membuat album foto dengan Powerpoint 

 

Album foto powerpoint merupakan sebuah presentasi yang 

dapat Anda buat untuk menampilkan foto-foto pribadi, 

keluarga atau bisnis. Anda dapat menambahkan efek seperti 

transisi sile yang menarik perhatian, latar belakang dan 

tema yang penuh warna/colorful, tata letak khusus dan 

sebagainya. Setelah gambar berada di dalam album, Anda 

dapat menambahkan keterangan, menyesuaikan urutan dan 

tata letak, menambahkan frame yang mengelilingi gambar, 

dan bahkan menerapkan tema untuk lebih menyesuaikan 

tampilan album Anda. 

 

Untuk membagikan album foto  kepada rekan, Anda dapat mengirimkannya sebagai 

lampiran dalam e-mail, mempublikasikannya ke web, atau mencetaknya. 

 

 
1. Judul slide dengan tema 

2. Gambar 

3. Text box kosong yang digunakan untuk jarak 

4. Bentuk frame 

5. Keterangan 

 

Memasukkan gambar dari file atau disk: 

 

1. Pada tab Insert, Illustrations, klik panah di bawah Photo Album, kemudian klik 

New Photo Album.  

2. Pada kotak dialog Photo Album, di bawah Insert picture from, klik File/Disk.  

3. Pada kotak dialog Insert New Pictures, tempatkan/cari folder yang berisi foto yang 

ingin Anda masukkan, kemudian klik Insert.  

4. Jika Anda ingin melihat (preview) file gambar dalam album foto, di bawah Pictures 

in album, klik nama file dari gambar yang Anda ingin lihat, kemudian lihat di jendela 

Preview.  

5. Jika Anda ingin mengubah urutan foto yang ditampilkan, di bawah Pictures in 

album, klik nama file gambar yang ingin Anda pindahkan, kemudian gunakan tombol 

panah untuk memindah ke atas atau ke bawah dalam daftar (list).  

6. Pada kotak dialog Photo Album, klik Create.  
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Menambahkan keterangan gambar (caption): 

 

1. Tambahkan gambar.  

2. Pada tab Insert, Illustrations, klik panah di bawah Photo Album, kemudian klik 

Edit Photo Album.  

3. Pada kotak dialog Edit Photo Album, di bawah Picture Options, pilih kotak 

centang Captions below ALL pictures.  

CATATAN:   

Jika kotak centang tidak tersedia, Anda harus terlebih dahulu memilih tata letak 

untuk gambar di dalam album. Untuk memilih tata letak, di bawah Album Layout, 

dalam list Picture layout, pilih tata letak yang diinginkan. 

4. Klik Update.  

5. Pada tampilan Normal, klik tempat untuk keterangan (caption text placeholder), 

kemudian ketikkan keterangannya. 

 

Mengubah tampilan gambar: 

 

1. Buka presentasi album foto yang berisi gambar yang ingin Anda ubah.  

2. Pada Insert, Illustrations, klik tanda panah di bawah Photo Album, kemudian klik 

Edit Photo Album.  

3. Pada kotak dialog Edit Photo Album, lakukan satu atau beberapa langkah berikut:  

� Untuk menampilkan semua gambar di dalam album foto dalam hitam putih, di 

bawah Picture Options, pilih kotak centang ALL pictures black and white.  

� Untuk memilih tata letak untuk gambar Anda, di bawah Album Layout, di 

dalam daftar Picture layout, pilih tata letak yang diinginkan.  

� Untuk memberi frame gambar Anda, di bawah Album Layout, dalam list 

Frame shape, pilih bentuk frame  yang diinginkan.  

� Untuk memilih tema album foto, di bawah Album Layout, sebelah Theme, 

klik Browse, kemudian pada kotak dialog Choose Theme, pilih tema yang 

ingin digunakan.  

� Untuk menambahkan text box (yang memberikan jarak dalam album foto 

Anda), di bawah Pictures in album, klik gambar yang ingin Anda tambahkan 

text box, kemudian klik New Text Box.  

� Untuk memutar, menambah atau mengurangi kecerahan (brightness), atau 

menambah atau mengurangi kontras gambar, di dalam list Pictures in 

album, klik gambar yang Anda inginkan, kemudian lakukan langkah berikut:  

a. Untuk memutar gambar searah jarum jam (clockwise), klik .  

b. Untuk memutar gambar berlawanan arah jarum jam (counter-

clockwise), klik . 

c. Untuk menambah kontras, klik .  

d. Untuk menurunkan kontras, klik .  

e. Untuk menambah brightness, klik .  

f. Untuk menurunkan brightness, klik . 
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Menggunakan orientasi slide portrait dan 

dalam satu presentasi 

 

Secara d

bentuk orientasi 

satu jenis orientasi 

tetapi Anda dapat 

slide yang berbeda (portrait dan landscape) yang ditampilkan 

menjadi satu buah presentasi.

persentasi, lakukan langkah berikut

 

 

CATATAN: 

Pastikan untuk menyimpan dua file presentasi 

Anda membuat link untuk menghubungkan. Dengan begitu, jika folder dicopy ke CD atau 

dipindahkan ke folder lainnya, presentasi akan tetap terhubung dengan baik.

  

Membuat link dari presentasi pertama ke presentasi 

 

1. Pada presentasi pertama

menghubungkan ke presentasi kedua.

2. Pada tab Insert, Links, 

3. Pada salah satu tab Mouse Click

kemudian pilih Other PowerPoint

4. Cari dan klik presentasi kedua yang ingin dihubungkan

5. Pada kotak Hyperlink to Slide

hubungkan, kemudian klik 

 

Membuat link dari presentasi kedua untuk 

 

1. Pada kotak Hyperlink to Slide

Anda hubungkan, kemudian klik 

2. Pada tab Insert, Links, 

3. Pada salah satu tab Mouse Click

kemudian pilih Other PowerPoint Presentation

4. Cari dan klik presentasi pertama

5. Pada kotak Hyperlink to Slide

Anda hubungkan, kemudian klik 

 

CATATAN: 

� Mouse click artinya link 

mengandung hyperlink. 

� Mouse over artinya link akan berfungsi ketika kita mengarahkan kursor di atas 

teks hyperlink tanpa harus mengklik.
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Menggunakan orientasi slide portrait dan landscape bersamaan 

 

Secara default, tata letak Microsoft Office PowerPoint 

bentuk orientasi landscape. Meskipun Anda hanya dapat memiliki 

satu jenis orientasi (landscape atau portrait) di dalam presentasi

tetapi Anda dapat menghubungkan dua buah presentasi dengan 

slide yang berbeda (portrait dan landscape) yang ditampilkan 

menjadi satu buah presentasi. Untuk menghubungkan dua buah 

persentasi, lakukan langkah berikut: 

Pastikan untuk menyimpan dua file presentasi tersebut di dalam folder yang sama sebelum 

Anda membuat link untuk menghubungkan. Dengan begitu, jika folder dicopy ke CD atau 

dipindahkan ke folder lainnya, presentasi akan tetap terhubung dengan baik.

Membuat link dari presentasi pertama ke presentasi kedua:  

Pada presentasi pertama, pilih teks atau objek yang Anda ingin klik untuk 

menghubungkan ke presentasi kedua.  

, klik Action.  

Mouse Click atau Mouse Over, klik Hyperlink to

Other PowerPoint Presentation dari list.  

Cari dan klik presentasi kedua yang ingin dihubungkan, klik OK.  

Hyperlink to Slide, di bawah Slide title, klik slide yang ingin Anda 

kemudian klik OK dua kali.  

dari presentasi kedua untuk kembali ke presentasi pertama

Hyperlink to Slide, di bawah Slide title, klik slide yang ingin 

emudian klik OK.  

, klik Action.  

Mouse Click atau Mouse Over, klik Hyperlink to

Other PowerPoint Presentation dari list.  

presentasi pertama, klik OK.  

Hyperlink to Slide, di bawah Slide title, klik slide yang ingin 

kemudian klik OK dua kali.  

artinya link akan berfungsi ketika kita meng-klik teks yang 

 

artinya link akan berfungsi ketika kita mengarahkan kursor di atas 

teks hyperlink tanpa harus mengklik. 

 

bersamaan 

Microsoft Office PowerPoint diatur dalam 

Meskipun Anda hanya dapat memiliki 

di dalam presentasi, 

menghubungkan dua buah presentasi dengan 

slide yang berbeda (portrait dan landscape) yang ditampilkan 

Untuk menghubungkan dua buah 

tersebut di dalam folder yang sama sebelum 

Anda membuat link untuk menghubungkan. Dengan begitu, jika folder dicopy ke CD atau 

dipindahkan ke folder lainnya, presentasi akan tetap terhubung dengan baik. 

pilih teks atau objek yang Anda ingin klik untuk 

Hyperlink to, 

klik slide yang ingin Anda 

kembali ke presentasi pertama:  

klik slide yang ingin 

Hyperlink to, 

klik slide yang ingin 

klik teks yang 

artinya link akan berfungsi ketika kita mengarahkan kursor di atas 


