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Tutorial 
Cara mengubah Presentasi Power Point 

Anda menjadi Video dan mengunggahnya 
ke Youtobe 

Presentasi Anda akan menjadi lebih bagus dan 

berdaya guna luas karena lebih banyak yang akan 
membacanya jika diunggah di youtube. Lain hanya jika 
presentasi Anda hanya tersimpan dalam format ppt 
(powerpoint). Rekaman presentasi dan semua elemen 

presentasi (narasi, animasi, gerakan penunjuk, 
pengaturan waktu, dan seterusnya) hanya tersimpan 
di presentasi itu sendiri. Pada dasarnya, membuat 
presentasi menjadi tayangan video yang dapat 
ditonton di youtube sangat mudah membuatnya.  

Caranya sebagai berikut: 

1. Setelah membuat slide dan merekam pengaturan 
waktu dan narasi apa pun serta gerakan penunjuk 
laser yang ingin disertakan, Anda siap untuk 
membuat file video. 

2. Pastikan presentasi anda telah tersimpan dalam 
format pptx.  

3. Jika Anda menggunakan PowerPoint 2013/ MS 

Office 2010, maka caranya:  

https://support.office.com/id-id/article/merekam-peragaan-slide-dengan-pengaturan-waktu-slide-dan-narasi-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c#officeversion=2013,_2016
https://support.office.com/id-id/article/merekam-peragaan-slide-dengan-pengaturan-waktu-slide-dan-narasi-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c#officeversion=2013,_2016
https://support.office.com/id-id/article/mengubah-mouse-anda-menjadi-penunjuk-laser-77367b36-d25b-4ed2-8c87-358bc216a1e0
https://support.office.com/id-id/article/mengubah-mouse-anda-menjadi-penunjuk-laser-77367b36-d25b-4ed2-8c87-358bc216a1e0


 Klik menu File, pilih Export. 

 

 Selanjutnya klik menu Create Video 

 



 Selanjutnya pilih menu Resolution: Internet & 

DVD, lihat panah hitam. (Panah merah jangan 
diubah) 

 

 Selanjutnya ubah menu second spent each 

slide menjadi 15:00 (15 detik gerakan per slide), 
lalu klik menu Create Video 

 



 Selanjutnya klik menu save file, tunggu sampai 

proses selesai. 

 

 Anda dapat mempercantik tampilan video 
dengan menambahkan musik yang sesuai. 

Hindari background musik yang akan 
mengganggu konsentrasi pembaca/ penonton. 
Sebaiknya gunakan musik yang lembut, 
suaranya terlalu keras. Hindari juga suara vokal/ 
suara lain yang tidak perlu. Gunakan aplikasi 
video maker/ yang lain yang telah diajarkan pada 
pertemuan sebelum. 

 

2. Jika Anda menggunakan PowerPoint versi di 
bawah 2013, maka beda caranya hanya sedikit, 
yaitu:  



 

4. Pilihan kualitas video sesuai kebutuhan. 
Semakin tinggi kualitas video, semakin besar 
ukuran file.  

Opsi Resolusi Untuk ditampilkan di 

Ultra HD (4K) 3840 x 2160  Monitor besar 

Full HD (1080p) 1920 x 1080  Layar komputer dan HD 

HD (720p) 1280 x 720 Internet dan DVD 

Standar (480p) 852 x 480 Perangkat portabel 

5. Mengunggah video ke Youtube 
1) Login ke YouTube. 

2) Di bagian atas halaman, klik Upload . 

3) Pilih Upload video. 

4) Sebelum mulai mengupload video, Anda dapat 
memilih setelan privasi video. 

5) Pilih video yang ingin diupload dari komputer. 


