
JADWAL KEGIATANPELAKSANAAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan adalah pada tanggal 19 November

2016.



BIAYA PENGABDIAN

Ringkasan Anggaran

No Komponen Biaya yang diusulkan

(Rp)
1 Honorarium (Maks. 30%) 225.000
2 Bahan habis pakai dan peralatan 450.000
3 Perjalanan (termasuk biaya seminar hasil)

(Maks. 15%) 
35.000

4 Lain-lain:  publikasi,  laporan,  lainnya
sebutkan 

40.000

Jumlah 750.000



LAMPIRAN



Lampiran 1. SK Pengabdian





Lampiran 2. Daftar Hadir



Lampiran 3. Surat Puas



Lampiran 4. Dokumentasi





Lampiran 5. Materi

Persiapan

Google  Slide  adalah  aplikasi  presentasi  Google  yang  dapat  dijalankan

menggunakan browser sebagai bagian dari Google Docs . Hal yang utama adalah

anda harus memiliki akun Google.

Karena menjadi aplikasi web gratis, Google Slide ini tidak memiliki fitur

lebih  jika  dibandingkan  dengan  aplikasi  office  berbasis  desktop  lain  seperti

Microsoft PowerPoint dan Keynote. Walaupun demikian, secara fitur fungsional

dan kolaborasi Google presentation sudah cukup untuk keperluan produktivitas

sehari-hari.

Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana menggunakan Google Slide dapat

memudahkan anda dalam membuat presentasi secara online (cloud).

Membuat Presentasi Baru

Setelah  Anda  masuk  ke  Akun  Google,  anda  dapat  langsung  menuju

Google Drive (drive.google.com). Pada Google Drive untuk membuat presentasi

klik menu New > Google Slide. Anda akan diarahkan ke halaman baru dengan

presentasi kosong.



Memformat Presentasi

Langkah  pertama  dalam  membuat  presentasi  baru  dengan  tampilan  yang

sesuai  dengan kebutuhan kita. Untuk mengubah tema, anda dapat menggunakan

menu pada toolbar dan mengkonfigurasi bagaimana tampilannya nanti.

Google Slides secara default memiliki tema yang berbeda untuk slide. Tema

ini dapat anda gunakan langsung atau anda juga dapat melakukan import tema

lain, jika anda memiliki format tema berbeda.

Tema sidebar muncul di sisi kanan presentasi kosong Anda. Gunakan scroll

bar untuk melihat ketersediaan tema. 

Anda dapat menemukan puluhan tema Google Slide baru di GraphicRiver, yang

dibuat oleh desainer profesional. Atau, menelusuri koleksi kami dari tema terbaru

presentasi terlaris untuk menemukan tema yang sedang tren, seperti berikut:



Selain  itu,  Anda dapat  meng-upload tema asli  untuk Google  Slides  dengan

menekan tombol tema Impor.

Google mendukung upload hingga 50MB di .ppt,  .pptx, .pptm, ppsx,  .pot,

.potx, .odp, dan format Google Slides. Setelah Anda memilih tema, menentukan

Google Slides rasio aspek slide Anda. Dari File > Page Setup, ada pilihan dari

Standard 4: 3, Widescreen 16: 9, Widescreen 16:10, dan Custom. Memilih rasio



dengan  aspek  yang  paling  sesuai  dengan  layar  Anda  akan  memberikan

kenyamanan dalam menyajikan file persentasi.

Klik OK setelah Anda menetap dengan tema dan aspek rasio yang sesuai

presentasi  Anda.  Untuk  tutorial  Google  Slides  ini,  akan  menggunakan  tema

Paperback dan 16: 9 aspek rasio.

Catatan: Tema dan rasio aspek dapat diubah dengan mengklik Slide > Ubah

tema.

Disarankan  untuk  mengubah  nama  presentasi  setelah  selesai  menentukan

tema. Untuk melakukannya, klik pada presentasi Untitled di sudut kiri atas layar,

dan ketik nama baru.

Menjelajahi Google Slides

Google Slides bekerja seperti aplikasi presentasi desktop lainnya. sidebar kiri

dari Google Slides menampilkan slide yang telah Anda buat, dan bagian tengah

layar menampilkan slide yang sedang Anda kerjakan.



Slide  pertama  akan  menjadi  judul  slide.  Untuk  menambahkan  judul,  klik

dimana pun dan ketik judul presentasi.  Anda juga dapat menambahkan subtitle

atau biarkan kosong. Bidang yang dibiarkan kosong tidak akan ditampilkan dalam

presentasi akhir, sehingga Anda tidak perlu menghapus elemen ekstra.

Ketika memilih teks, opsi baru muncul di toolbar atas. Ikon di pusat toolbar

memungkinkan untuk mengedit tampilan kotak teks, seperti warna latar belakang

dan perbatasan. Ikon di sisi kanan memungkinkan untuk mengedit tampilan teks

itu sendiri, seperti jenis huruf, ukuran font, warna, dan gaya seperti tebal, garis

bawah, dan miring.



Menambah dan Menghapus Slide

Setelah  anda  selesai  dengan  judul  slide,  Anda  dapat  menambahkan  lebih

banyak slide untuk presentasi Anda. Untuk menambahkan slide baru, klik tombol

+ di sisi kiri atas layar. Ini akan membuat slide baru dengan tata letak Judul dan

body.

 

Sebaliknya, slide dapat dihapus dengan memilih slide dan klik Edit > Hapus,

atau dengan mengklik kanan pada thumbnail slide dalam sidebar dan klik Delete

slide, atau hanya dengan menekan tombol Delete pada slide yang dipilih.

Menambahkan Teks

Slide  baru  akan  slide  informasi.  Tambahkan  judul  yang  relevan  dengan

informasi yang Anda akan menempatkan pada slide Anda.

Adapun  teks  tubuh,  Anda  akan  ingin  melakukan  format  tambahan.  Ini

presentasi,  setelah  semua,  dan  paragraf  panjang  mengurangi  efektivitas  tubuh

slide. Klik kotak teks tubuh untuk mengungkapkan pilihan teks, lalu klik More

untuk mengungkapkan pilihan teks tambahan. Hal ini memungkinkan Anda untuk

membuat daftar bullet.



Anda juga dapat mengundang orang untuk ikut berkolaborasi dalam dokumen

presentasi  Anda  dengan  memasukkan  alamat  email  mereka.  Kemudian  Klik

Lanjut di bagian kanan bawah layar untuk melihat semua pilihan berbagi.

Cara menggunakan setelan berbagi Google Slides. 

Presentasi dapat terbuka untuk umum dengan klik tautan Ubah pada bagian

“who has access”. 



Anda dapat membatasi  akses kolaborator dengan memilih view, komentar,

atau dapat melakukan proses edit. Setelah selesai, klik tombol Save. Selanjutnya,

klik tombol Selesai pada jendela pengaturan Sharing. Sekarang Anda dapat mulai

bekerja sama secara real time.

Menyajikan Google Slide Presentasi Anda 

Sekarang Anda  telah  selesai  presentasi,  klik  tombol  PRESENT untuk full

screen presentasi anda.



Jika Anda ingin melakukan presentasi suatu tempat tanpa akses internet, Anda

dapat mengekspor presentasi sebagai file .pptx dengan klik File > Unduh Sebagai

> Microsoft PowerPoint.




