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EEaassyy  SStteeppss  ttoo  MMaakkee  aa  PPrreesseennttaattiioonn  oonn  

GGooooggllee  DDooccss  

 

Septina Budi Kurniawati 

septinabeqa@gmail.com 

http://septinabeqa.blogspot.com 

 

 

 

Google memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk menyimpan data pribadi secara 

online yang dinamakan google docs yang sekarang dikenal dengan google drive, karena 

data ini tudak hanya bisa disimpan dalam server google. Data ini bisa dibuat dan diedit 

secara online bersama-sama dengan pengguna lain. Ada beberapa bentuk file yang dapat 

dibuat dan disimpan, misalnya dokumen, spreadsheet, presentation, form, drawing 

ataupun bentuk lainnya 

 

 

 
 

Mari kita mulai menjelajahi Google Docs untuk membuat Presentation Sistem 

Operasi, berikut langkah-langkahnya : 

 

 

 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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1) Sebelum masuk ke dalam Google Docs, pastikan anda sudah memiliki akun 

Google dan sekarang Google sudah mengintegrasikan akun Gmail untuk semua 

fasilitas Google. Buka alamat www.docs.google.com  

 
 

2) Lalu masukkan akun Google.com pada bagian Login dan kemudian pilih Sign 

In  

 
 

3) Ini dia tampilan halaman tampak awal untuk Google Docs, dibagian tengah yang 

paling lebar itu untuk diisi dokumen-dokumen yang kita miliki di Google Docs, 

yang pernah diedit dengan Google Docs atau dokumen orang lain yang 

mengundang kita untuk membacanya / mengedit dokumen tersebut.  

 
 

4) Untuk memulai membuat pilih Create lalu pilih jenis Presentation untuk 

membuat presentasi 

http://www.docs.google.com/
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5) Kemudian kita diminta untuk memilih thema untuk presentation yang akan 

kita buat sesuai yang diinginkan. pilih salah satu thema yang diinginkan lalu 

pilih OK 

 
6) Setelah itu thema pada lembar kerja presentasi secara otomatis akan terganti 

sesuai yang telah kita atur sebelumnya dan anda bisa memulai untuk mengisikan 

tulisan pada lembar kerja presentasi anda.  
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7) Untuk menambahkan slide baru, maka pilih menu Insert → New Slide.  

Meski fiturnya tidak selengkap Ms Power Point yang aslinya, namun bisa 

dibilang hampir semua fungsi dasar Ms Power Point ada disini. 

 

 
8) Kemudian anda bisa menuliskan isi dari presenatasi yang anda inginkan. Jika 

ingin mengubah warna tulisan dapat dilakukan dengan cara berikut : blok 

tulisan yang akan diganti warnanya → klik pada icon A (Font Color) → 

pilih warna yang diinginkan  
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9) Setelah itu, jika anda ingin memasukkan gambar di presentation anda, dengan 

langkah : pilih menu Insert → Image  

 
10) Kemudian pada kiri atas pilih Upload → lalu klik pada Choose image to 

upload → dimana file foto yang akan di upload → lalu pilih Open untuk 

memulai Upload Image 
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11) Maka secara otomatis gambar akan masuk dalam lembar kerja presentasi anda 

dan kemudian aturlah letak gambar sesuai yang anda inginkan  

 

 
 

12) Selanjutnya dalam artikel ini saya juga akan menjelaskan tentang cara 

memasukkan Slides presentasi dalam komputer anda untuk diupload dan 

ditambahkan ke lembar kerja presentasi anda dengan cara pilih menu Insert → 

Import Slides 
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13) Setelah di upload maka pilih semua slide kemudian beri tanda centang pada 

“Keep original theme” untuk tetap memasukkan slide dengan thema aslinya. 

Lalu pilih Import Slide 

 

 
 

14) Maka secara otomatis slide yang telah di import akan ditambahkan pada 

lembar kerja presentasi anda di google Docs  

 

 
 

15) Setelah selesai membuatnya, klik pada Share di kanan atas untuk membagikan 

data anda ke pengguna lain agar dilihat dan dapat di edit oleh pengguna lainnya 
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16) Setelah itu klik Share & save untuk membagikan dan menyimpan lembar kerja 

presentasi anda di Drive anda  

finished! good luck guys 

 

Biografi Penulis 

Septina Budi Kurniawati. Mahasiswi Politeknik Negeri 

Semarang, Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik 

Telekomunikasi. Follow Me guys : 

 http://septinabeqa.blogspot.com/ 

 https://www.facebook.com/septinabeelonely 

 https://twitter.com/#!/septinaabeeqa 
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