
 

 

Semoga dokumen ini membawa manfaat  [

 

Menggunakan orientasi slide portrait dan 

dalam satu presentasi 

 

Secara d

bentuk orientasi 

satu jenis orientasi 

tetapi Anda dapat menghubungkan dua buah 

slide yang berbeda (portrait dan landscape) yang ditampilkan 

menjadi satu buah presentasi.

persentasi, lakukan langkah berikut

 

 

CATATAN: 

Pastikan untuk menyimpan dua file presentasi tersebut di dalam folder 

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

 

1. Pada presentasi pertama

menghubungkan ke presentasi kedua.

2. Pada tab Insert, Links, 

3. Pada salah satu tab Mouse Click

kemudian pilih Other PowerPoint Presentation

4. Cari dan klik presentasi kedua yang ingin dihubungkan

5. Pada kotak Hyperlink to Slide

hubungkan, kemudian klik 

 

Membuat link dari presentasi kedua untuk kembali ke presentasi pertama

 

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 

4. Cari dan klik presentasi pertama

5. Pada kotak Hyperlink to Slide

Anda hubungkan, kemudian klik 

 

CATATAN: 

� Mouse Click artinya link akan berfungsi ketika kita 

mengandung hyperlink. 

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

teks hyperlink tanpa harus mengklik.

 

Semoga dokumen ini membawa manfaat  [Senin, 13 Mei 2013] 

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:  

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, 

presentasi dengan 

slide yang berbeda (portrait dan landscape) yang ditampilkan 

Untuk menghubungkan dua buah 

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 

dari presentasi kedua untuk 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 


