
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Friday, 07 June 2013]  

Source: Microsoft PowerPoint  

Menambahkan action button ke dalam presentasi  

 

Pada tulisan sebelumnya yang berjudul Membuat 

presentasi berjalan sendiri (self-running presentation), 

ada satu bahasan tentang cara menambahkan action button 

yang belum tuntas dibahas. Nah, sekarang saya akan 

menyambung kekurangan sebelumnya pada tulisan kali ini.  

 

Microsoft PowerPoint menyediakan action button yang 

sudah siap pakai dan dapat dimanfaatkan untuk presentasi 

Anda. Action button ini berisi bentuk-bentuk (shapes), seperti tanda panah kanan dan kiri. 

Jika Anda ingin memasukkan simbol yang sudah dipahami secara umum seperti untuk 

berpindah ke slide berikutnya, sebelumnya, pertama, dan terakhir, maka action button 

adalah pilihan yang tepat. Tidak hanya itu saja, PowerPoint juga menyediakan action 

button untuk memutar film atau suara. Biasanya action button banyak digunakan pada 

self-running presentation. 

 

1. Pada tab Insert, Illustrations, klik tanda panah di bawah Shapes, kemudian klik 

tombol More .  

2. Di bawah Action Buttons, klik button yang ingin Anda tambahkan.  

3. Klik lokasi penempatan pada slide, kemudian drag untuk menggambar bentuk untuk 

button.  

4. Pada kotak dialog Action Settings, lakukan salah satu langkah berikut:  

� Untuk menjalankan action button ketika Anda meng-klik, klik tab Mouse Click.  

� Untuk menjalankan action button ketika Anda mengarahkan pointer di atasnya, 

klik tab Mouse Over. 

5. Untuk memilih apa yang akan terjadi ketika Anda meng-klik atau mengarahkan pointer 

di atas action button, lakukan salah satu langkah berikut:  

� Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi, klik None.  

� Untuk membuat hyperlink, klik Hyperlink to, kemudian pilih tujuan untuk 

hyperlink.  

� Untuk menjalankan program, klik Run program, klik Browse, kemudian cari 

program yang ingin dijalankan.  

� Untuk menjalankan macro, klik Run macro, kemudian pilih macro yang ingin 

dijalankan (ini hanya berlaku jika presentasi berisi macro). 

� Jika anda menginginkan bentuk (shape) yang Anda pilih sebagai action button 

untuk melakukan suatu tindakan, klik Object action, kemudian pilih tindakan 

yang Anda inginkan (ini hanya berlaku jika presentasi berisi objek OLE).  

� Untuk memainkan suara, pilih kotak centang Play sound, kemudian pilih suara 

yang Anda mainkan. 

 

 

 

 

 


