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DASAR PRESENTASI 

 

PERSIAPAN  

Kunci presentasi yang sukses adalah persiapan yang baik. 

 

Persiapan Dasar 

Persiapan yang baik bisa dimulai dengan menganalisis tiga faktor di bawah 

ini: 

- pada acara apa kita akan menjadi pembicara,  

- pendengar yang diharapkan, 

- lokasi tempat kita akan bicara 

 

Menganalisis acara:  

Organisasi apa yang menyelenggarakan acara?  Apa tujuannya?  Berapa 

lama waktu yang disediakan?  Apakah akan ada tanya jawab?  Diskusi?  

Pakaian apa yang sesuai? 

 

Meninjau profil pendengar: 

Berapa banyak pendengar yang diperkirakan?  Seberapa besar 

pengetahuan mereka mengenai persoalan yang ada?  Apakah mereka 

datang atas nama sendiri atau mewakili orang lain? 

 

Mempelajari lokasi: 

Dengan apa saya akan datang?  Berapa lama waktu yang diperlukan?  

Apakah suasananya resmi atau tidak?  Adakah podium atau meja?  Adakah 

peralatan pengeras suara?  Apakah bekerja dengan baik?  Apa fasilitas alat 

bantu visual yang ada?  Bagaimana alat bantu visual diletakkan?  Dimana 

saya harus berdiri? 
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Menetapkan tujuan: 

Tujuan adalah langkah yang lebih terinci dan tepat yang kita rencanakan 

untuk mencapai sasaran. Selain menyampaikan informasi tertentu, apakah 

kita bermaksud meyakinkan, menyenangkan, menjual suatu produk atau 

mempromosikan diri kita sendiri, atau apa? 

Beberapa contoh tujuan:  

- Memberikan keyakinan bahwa setiap individu dalam tim merupakan 

tenaga profesional yang tinggi kualifikasinya atau sangat berpengalaman. 

- Memperlihatkan bahwa organisasi kita memiliki pengalaman yang relevan 

dan bisa memuaskan klien. 

- Menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk menangani pekerjaan 

yang akan  diberikan dalam waktu yang ditetapkan. 

 

Tujuan berdasarkan perilaku 

Selama masa persiapan, kita harus berusaha meletakkan diri di tempat 

pendengar. Kita tidak boleh bertanya “Apa yang saya ingin katakan?”  tetapi 

“Apa yang saya inginkan untuk mereka dengar dan mereka percayai?” 

Karena alasan itu, maka akan bermanfaat menuliskan semua tujuan dalam 

bentuk yang menyatakan apa yang kita inginkan dari segi pandangan 

pendengar. Kadang-kadang ini disebut “tujuan berdasarkan perilaku” karena 

hal itu berdasarkan perilaku yang ingin kita lihat dari segi pandangan 

pendengar. 

 

Membuat Isi dan Struktur 

Isi: mengumpulkan materi, memilih materi dan membentuk struktur 

presentasi 

 

Kapan kita harus mengumpulkan  materi? 

Kita harus mengumpulkan materi secepat mungkin. Materi yang 

dikumpulkan dalam waktu tiga bulan sebelum presentasi jauh lebih 

berharga dari materi yang sama tetapi dikumpulkan tiga hari sebelum 

presentasi. Waktu ekstra bisa memberikan kita untuk mencerna materi dan 
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menjadikannya bagian dari proses pemikiran kita. 

 

Sumber materi:  

pengalaman (kita, rekan dan keluarga), buku, jurnal, majalah dan surat 

kabar, ataupun  sumber data elektronik dan juga dari penelitian kita 

sebelumnya. 

 

Struktur presentasi yang baik akan: 

- menarik perhatian 

- mempertahankan minat 

- membantu pengertian 

- membuat pesan kita agar lebih mudah diingat 

 

Memilih dan  mempersiapkan alat bantu presentasi 

Tujuan penggunaan alat bantu presentasi adalah:  

menarik perhatian, menunjang pengertian, memperkuat pengingatan dan 

memberi kesenangan 

 

Sebaiknya alat bantu yang digunakan harus: 

- memperkuat pesan 

- sesuai dengan peralatan yang ada 

- disiapkan dengan hati-hati 

- tidak terlalu banyak 

- tidak terlalu rumit 

- digunakan dengan terampil 

 

Alat Bantu yang umum:  

papan tulis, lembar peraga, overhead projector, projector slide, model, 

contoh, materi yang dibagikan, video, gambar yang dibuat dengan 

komputer 

 

Ruangan presentasi: 
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Lingkungan bisa mendukung atau merusak sebuah presentasi. Ada 

beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan yaitu: ukuran (ruangan 

yang terlalu besar atau terlalu kecil), akustik (peralatan pengeras suara), 

tingkat kebisingan, hal yang mengalihkan perhatian, ventilasi (udara panas 

atau dingin), penerangan (terlalu gelap atau terang untuk pemakaian ohp) 

dan perabotan (kesan resmi atau tidak resmi). 

 

Persiapan Akhir 

Catatan Pembicara 

Ada empat pendekatan kepada catatan pembicara 

- sama sekali tanpa catatan 

- menggunakan alat bantu visual sebagai catatan 

- naskah kata demi kata selengkapnya 

- catatan kartu atau selembar kertas (yang paling baik) 

 

Tata letak kartu atau lembaran kertas: 

- Judul yang besar dan jelas 

- Tidak lebih dari lima atau enam subjudul yag ditulis dengan jelas 

- Mengingatkan kita harus menggunakan alat bantu 

- Petunjuk pengaturan 

 

Latihan Presentasi 

Tujuan melakukan latihan presentasi adalah: 

mengurangi kegelisahan, meningkatkan kinerja, membantu pengaturan 

waktu dan bisa membantu perbaikan isi 

 

Latihan presentasi sangat penting: 

- untuk presentasi tim 

- untuk presentasi yang sangat penting 

- kalau kita merencanakan untuk menggunakan alat bantu yang masih 

asing 

- kalau kegelisahan kita melebihi dari biasanya 
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Perencanaan Presentasi Tim 

Setiap pembicara harus: 

- sepakat siapa yang akan membahas suatu bidang 

- tahu pandangan apa yang akan dikemukakan oleh masing-masing 

pembicara, terutama di bidang-bidang khusus  

- merencanakan untuk menggunakan alat bantu dan bagaimana pembicara 

yang satu bisa membantu lainnya ketika menggunakannya 

- tahu bagaimana untuk ganti pembicara dan isyarat untuk itu 

- sepakat tentang bagaimana harus menghadapi acara tanya jawab atau 

diskusi 

 

Cara berlatih: 

- bersikaplah sungguh-sungguh 

- pengaturan waktu 

- lokasi 

- ada pendengar latihan (rekan-rekan) 

 

Mengatasi Kegelisahan 

Kegelisahan: 

- Setiap orang merasakannya 

- Kegelisahan itu membantu 

- Pendengar tidak akan memperhatikan  

- Mereka ingin kita sukses 

 

Menghadapi rasa takut.  

Yang biasanya ditakuti pembicara: 

- tidak memenuhi harapan pendengar 

- memperlihatkan kebodohan sendiri 

- kehabisan bahan 

- tidak menemukan kata yang tepat 
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Tips untuk mengurangi kegelisahan:  relaksasi, membayangkan sukses dan 

mengalihkannya dengan benda tajam 

yang ada, misal ujung dari mimbar. 

 

Mempersiapkan segala-galanya sebelum memulai. 

- peralatan harus tersedia, berada di tempat yang semestinya, bekerja 

dengan baik dan bisa dikontrol 

- meletakkan slide, lembaran dan catatan di tempat yang dikehendaki 

- memasang mikropon dasi 

- memastikan bahwa alat tulis, penunjuk waktu dan gelas air berada di 

tempat yang terjangkau 

- menghela napas dan mengangkat kepala 

 

PRESENTASI 

Faktor keberhasilan dari presentasi adalah: 

Awal, suasana hati, suara, tubuh, alat bantu, pengaturan waktu dan 

penutup 

 

Awal:  

Lebih dari separuh kemenangan sudah bisa diraih dengan awal yang baik. 

Hindari memulai presentasi dengan permintaan maaf. Kalau kita 

mengharapkan orang memberi waktu dan perhatian, pernyataan 

pembukaan kita haruslah mempunyai arti, misal “Dengarkan perkataan 

saya, saya mempunyai sesuatu yang menarik dan penting bagi Anda”. 

Jangan sekali-kali menggunakan perkataan yang menyampaikan perasaan, 

misal “Saya tidak benar-benar yakin apakah saya layak didengarkan”. 

Apakah kita perlu memperkenalkan diri atau tidak? Perlu, khususnya untuk 

presentasi bisnis 

 

 

 

Suasana hati:  
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Simpati dan kontak pendengar 

Sementara presentasi berlangsung, kita perlu membuat dan 

mempertahankan kontak dengan pendengar, serta membina dan 

memahami suasana hati mereka. Ekspresi wajah, saling tukar pandangan, 

geseran kaki, melihat ke jam tangan, bunyi keresek kertas atau seringnya 

berganti posisi akan menunjukkan suasana hati mereka. Sementara suasana 

hati yang tepat sebagaimana yang kita inginkan tergantung pada tujuan 

kita. 

 

Suasana hati yang tepat:  

- profesionalisme (dengan keyakinan diri dan penguasaan yang nyata) 

- tingkat formalitas yang tepat, pendengar zaman sekarang lebih menyukai 

gaya yang ramah dan tidak resmi, tetapi tidak terlalu akrab. 

- antusiasme yang terkendali, pendengar tidak menyukai sikap 

berlebih-lebihan 

- langkah dan gerak maju, menjaga agar presentasi maju ke depan tetapi 

tidak terlalu cepat.  

- Humor, memperkuat hubungan antara pembicara dan pendengar, 

menambah kesenangan dan menyingkirkan ketegangan.  

- Hindari Keangkuhan, jangan pernah meremehkan pendengar. 

 

Suara:  

Suara adalah senjata utama pembicara. Mengeluarkan suara yang keras dan 

jelas tanpa harus berteriak perlu latihan, yaitu dengan menggunakan variasi  

kecepatan bicara, ketinggian nada bicara  dan volume suara  

 

Tubuh:  

Tubuh bisa membantu atau menghambat sebuah presentasi. Berdiri 

biasanya lebih baik, sehingga lebih mudah untuk melihat dan dilihat serta 

didengar dan menunjukkan rasa hormat kepada pendengar. 

Menggunakan tubuh: 

- mengatur posisi, apakah terlihat pada semua pendengar, mudah 
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menggunakan catatan, alat bantu dan mikropon,  

- apa yang harus dilakukan dengan tangan (hindari masuk ke dalam saku), 

- kontak mata, bisa merebut dan mempertahankan perhatian, menjalin 

hubungan tetapi hindari memberikan porsi kontak mata yang berlebihan 

misal untuk lawan jenis yang menarik,  

- sikap kebiasaan, hindari bergoyang-goyang ke kiri ke kanan, memainkan 

alat tulis, kacamata dan penunjuk waktu, berjalan mondar-mandir. 

 

Alat Bantu:  

Kalau menggunakan alat bantu, sebaiknya: 

- periksalah apakah peralatannya cocok dengan aplikasi yang hendak 

digunakan jika menggunakan komputer. 

- periksalah jalur pandangan dari tepi kelompok pendengar 

- gunakan penunjuk waktu 

- tulislah dari samping dan dengan jelas 

- tutuplah butir-butir dalam daftar sampai anda sampai pada gilirannya 

- singkirkan alat bantu setelah selesai digunakan 

Hindari: 

- menghalangi pandangan ke layar atau lembar peraga 

- berbicara lebih dahulu dan baru menuliskannya apa yang sudah anda 

katakan 

- berbicara ketika sesuatu sedang diedarkan 

- membiarkan ohp hidup dalam waktu lama 

 

Letak atau posisi alat bantu jangan sampai mengalahkan perhatian pendengar 

terhadap pembicara pada saat presentasi berlangsung. 

 

Pengaturan Waktu: 

Sebaiknya mengeluarkan arloji saku dan meletakkannya di samping catatan. 

Ini memungkinkan pembicara bisa dengan leluasa melihat waktu tanpa 

diperhatikan pendengar dan juga untuk mengontrol pengaturan waktu 

presentasi. 
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Penutup: 

Akhir presentasi sangat penting, hampir sama pentingnya dengan memulai. 

Akhirilah presentasi dengan penuh semangat. Ambil kesimpulan sesuai 

dengan pemikiran yang sudah dipresentasikan. 

Dapat ditambahkan untuk presentasi bisnis diakhiri dengan pembagian 

hadiah dengan berbagai metode seperti pemberian pertanyaan, undian 

kartu nama, busana khusus yang digunakan pendengar dan sebagainya. 

Sisakan waktu untuk pertanyaan dan meminta masukan pada isi presentasi, 

kesimpulan dan cara presentasi 

 

Menghadapi pertanyaan 

- Sudah mengantisipasi sebelumnya pertanyaan-pertanyaan  yang mungkin 

ada 

- Mempersiapkan materi cadangan untuk mengantisipasi pertanyaan 

 

Tips ketika pertanyaan datang: 

- dengarkan baik-baik sampai akhir 

- kalau perlu, ulangi kalimat pertanyaan 

- tariklah kesimpulan dari pertanyaan itu 

- waspada terhadap pengandaian 

- pisahkanlah butir-butir pertanyaan  

- tetaplah tenang di bawah serangan 

- jangan sekali-kali meremehkan penanya 

- jangan merasa anda harus menjawab 

- jangan menjawab pertanyaan terlalu lama 


