


Dalam Microsoft PowerPoint, hyperlink
merupakan koneksi antar slide, seperti
custom show, halaman web, atau file.
Jika anda mengarahkan pointer mouseJika anda mengarahkan pointer mouse
pada teks atau objek yang dibuat link,
maka pointer mouse akan berubah
menjadi tangan menunjuk.

Action button adalah suatu tombol yang
sudah jadi yang dapat disisipkan dalam
presentasi.



 Siapkan sebuah presentasi yang terdiri

dari beberapa slide (lihat pada file

Contoh membuat Hyperlink)

contoh :



Slide 1 Slide 2

Slide 3



1. Aktifkan Slide 1, pada bagian :

2. Blok atau pilih teks atau objek yang
akan dibuat hyperlink. Sebagai contoh,
pertama-tama blok teks FASILITAS

Teks yang diblok

pertama-tama blok teks FASILITAS
3. Aktifkan Tab Insert dan klik tombol

perintah Insert Hyperlink
4. Pada bagian Link to , klik Place in This

Document untuk menampilkan slide
dalam file yang sama





5. Pada kotak Select a Place in this
Document menampilkan semua
halaman slide yang anda miliki. Pilih
slide yang akan dituju pada bagian
Slide Title

6. Tekan tombol OK untuk mengakhiri
prosesproses

7. Lakukan langkah yang sama untuk
Tipe&Harga

8. Hasil teks setelah diberi Link:



1. Pilih teks atau objek yang akan diberi
Hyperlink

2. Aktifkan Tab Insert dan klik tombol
perintah Insert Hyperlinkperintah Insert Hyperlink

3. Pada bagian Link to , klik Existing File or
Web Page untuk menampilkan slide
dalam file yang sama





4. Pada bagian Look in, tentukan nama
file dan direktorinya dimana file tersebut
disimpan, kemudian klik nama file
tersebut.

5. Tekan tombol OK untuk mengakhiri
proses.

6. Pada saat anda jalankan dan anda klik
teks yang telah memiliki link dengan
nama file tersebut, maka file tujuan link
akan dibuka



 Klik kanan pada teks hyperlink yang
akan dihapus fungsi Hyperlinknya.

 Pada menu yang tampil, pilih Remove
Hyperlink untuk menghapus link.Hyperlink untuk menghapus link.

 Untuk mengubah tujuan link, klik pilihan
Edit Hyperlink yang tampil, lakukan
perubahan link sesuai kebutuhan anda



 Klik tombol perintah Shapes dalam grup
Illustration

Pilih Action Button



 Pilih salah satu Action Button
 Sebagai contoh, pilih tombol Home
 Selanjutnya, akan tampil kotak dialog

Action Setting, pada bagian Hyperlink toAction Setting, pada bagian Hyperlink to
dan secara otomatis terisi dengan fungsi
dari Action Button tersebut



 Pilih lokasi yang akan dituju oleh Action
Button tersebut (First Slide / Slide yang
lain)

 Klik tombol OK untuk mengakhiri proses
pembuatan Action Button pada lembar
kerja.

 Selain menggunakan Action Button
dengan bentuk default seperti pada
uraian diatas, anda juga dapat
membuat Action Button sendiri dengan
bentuk yang dapat ditentukan sendiri.



 Tambahkan Objek Shape yang akan diberi
Hyperlink. Sebagai contoh, tambahkan
objek Right Arrow / panah ke kanan dalam
slide

 Klik tombol perintah Action dalam grup
Links pada tab InsertLinks pada tab Insert

 Pada kotak dialog Action Setting tentukan
aksi atau fungsi link pada bagian Hyperlink
to, misalnya pilih Next Slide.

 Klik tombol OK untuk mengakhiri proses link
tersebut


