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Agar gagasan dapat tersampaikan 
dengan jelas dan mudah dipahami 
pendengar, penyampai harus bisa 
melakukan presentasinya dengan 
baik.

Namun, seringkali penyampai 
belum memahami bagaimana cara 
menyampaikan presentasi yang 
baik.

Kerap kali kita terlibat dalam suatu presentasi, entah 
sebagai penyampai, ataupun pendengar. Presentasi 
merupakan suatu cara untuk mengemukakan 
gagasan yang kita miliki. 



Presentasi yang baik adalah presentasi 
yang mengesankan dan efektif. Ada 

dua cara yang dapat kita lakukan agar 
presentasi yang kita sampaikan 
membuat pendengar tak mudah 

melupakan apa yang kita sampaikan 
tetapi tetap efektif, yaitu menyusun 
gagasan yang ingin disampaikan 
dengan cermat dan sampaikan 

gagasanmu dengan penuh keyakinan.



Persiapkan dan 
susun gagasan 

yang ingin 
disampaikan

Ada tiga hal yang harus 
diperhatikan dalam 

menyusun presentasi, 
yaitu menentukan 
pembuka, isi, dan 

bentuk seruan untuk 
bertindak kepada 

pendengar.

1.



Pembuka Awali presentasi dengan:

Tips

Lakukan 
kontak mata

Kesan pertama yang baik

Sapaan yang ramah

Dapatkan perhatian 
pendengar

Berikan sesuatu yang menarik dan 
melibatkan pendengar secara langsung
Paparkan manfaat 

Sampaikan ringkasan materi 
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Isi

Memuat 
gagasan utama 

dan 
pendukung 

tujuan

Paparkan ⭢ beri suatu masalah 
beserta solusinya, atau langsung 
berikan rekomendasi

Sampaikan ide 
dengan jelas agar 

mudah diingat

Jelaskan 
manfaat dari 

usulanmu

Tips

Gunakan 
berbagai teknik

Sampaikan 
gagasan 

melalui cerita

Hubungkan situasi dengan 
perasaan pendengar

Gunakan bantuan visual 
atau suatu daftar 



Seruan 
untuk 

Bertindak

Gunakan kata yang 
menarik agar poin 
penting mudah diingat

Apa tindakan 
yang 

diinginkan dari 
pendengar?

Tips
1 Tetap sederhana

3
Beri contoh tindakan 
yang spesifik
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Sampaikan 
gagasanmu 

dengan penuh 
keyakinan

2.

Jika kamu sepenuhnya yakin terhadap gagasanmu, 
maka kamu akan melakukan penyampaian dengan baik

Tips

� Lakukan kontak mata 
secara menyeluruh

� Tampilkan gestur yang 
sesusai

� Variasikan intonasi
� Beri jeda yang tepat
� Berikan transisi yang 

jelas
� Beri tanda terhadap poin 

penting



Kamu telah siap 
menyampaikan presentasi jika:

Gagasanmu tersusun 
dan mudah diikuti

Gagasan utama 
meyakinkan, relevan, dan 
didukung oleh data yang 

dapat dipercaya

Telah melatih 
presentasimu 

sedikitnya 5 kali



● Are You Ready to Deliver a Great 
Presentations? (Paul B. Thornton) 

● https://leadchangegroup.com/are-you-re
ady-to-deliver-a-great-presentation/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


