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PRESENTASI ILMIAH

Presentasi ilmiah adalah penyajian karya tulis
atau karya ilmiah seseoramg di depan forum.

Kiat-kiat Presentasi:

1. Menarik minat dan perhatian peserta;

2. Mengarahkan perhatian peserta;

3. Mempertahankan minat dan perhatian peserta;

4. Menjaga kefokusan masalah yang tetap;

5. Menjaga etika atau kode etik presentasi.



PENYIAPAN BAHAN PRESENTASI

1. Tentukan butuir-butir terpenting dari bahan
yang dibahas. 

2. Atur butir-butir tersebut agar alur penyajiannya
runtut dan runut (koheren dan kohesif).

3. Ungkapkan kerangka pikir makalah yang akan
disajikan dalam diagram atau bagan untuk
menunjukkan alur penalaran.

4. Tuliskan semua dalam bingkai powerpint dengan
ukuran huruf atau ukuran gambar yang 
memadai



PENYIAPAN….lanjutan

5. Pilih rancangan salindia (slide) yang cocok
termasuk kekontrasan warna dan animasi.

6. Lakukan uji coba tayangan untuk memastikan
bahwa semua bahan yang disajikan dalam
salindia dapat terbaca oleh peserta dalam
ruangan yang tersedia.

7. Cetak bahan untuk pegangan dalam
penyajian.



PELAKSANAAN PRESENTASI
1. Mengurangi gangguan komunikasi secara

antisupatif

a. Perhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih
bahasa dan media.

b. Hindari kemungkinan multitafsir ungkapan.

c. Berpikir positif tentang peserta.

d. Buat peserta nyaman, merasa diterima dan dihormati

e. Pertimbangkan budaya peserta.

f. Bersikap terbuka terhadap perbedaan.

g. Pastikan tidak “salah kostum”



2. Memaksimalkan efektifitas dalam proses
presentasi

a. Pastikan suara dapat didengar oleh semua
peserta.

b. Pastikan seluruh peserta dapat dilihat.
c. Berikan kesempatan kepada peserta untuk

bertanya, mengklarifikasi, dll.
d. Usahakan untuk menjadi penyimak atau

pendengar yang baik.
e. Dorong peserta untuk aktif terlibat dalam

presentasi.
f. Gunakan media yang menarik dan efektif.



Kriteria Berpidato

• Sesuaikan dengan kegiatan yang sedang
berlangsung.

• Isinya menggugah dan bermanfaat bagi
pendengar.

• Tidak menimbulkan pertentangan SARA.

• Junjung objektivitas.

• Bahasa yang mudah dipahami.

• Penyampaian santun, rendah hati, dan
bersahabat.



Langkah-langkah dan Urutan Umum
dalam Berpidato

• Pembukaan; sapaan kepada pihak-pihak yang 
diundang atau hadir dalam suatu acara.

• Sajian isi; hasil penjabaran gagasan pokok.

• Penutup; penyegaran kembali gagasan pokok, 
harapan, ucapan terima kasih.



PENULISAN NASKAH PIDATO

Menulis naskah pidato pada hakikatnya adalah
menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa
tulis yang siap dilisankan, dengan
memperhatikan situasi untuk menentukan
pilihan kosakata dalam menulis.



PENYUNTINGAN NASKAH PIDATO

1. Cermati kembali isi apakah telah sesuai
dengan tujuan pidato, calon pendengar, dan
kegiatan yang akan digelar.

2. Sunting bahasa, fokuskan pada ketepatan
pilihan kata, kalimat, satuan-satuan gagasan
dalam paragraf.

3. Apakah penalaran naskah pidato sudah tepat
sesuai polanya? 



PENYAMPAIAN PIDATO

• Analisis situasi untuk menghidupkan dan
menghangatkan suasana.

• Ciptakan interaksi yang hangat dengan
audiensi.



TEMPO, DINAMIK, DAN WARNA 
SUARA

• Perhatikan tempo, jangan terlalu cepat atau
sebaliknya.

• Dinamika; suara tidak datar dan perlu
diupayakan ada penekanan terhadap suatu
kata atau kalimat tertentu.

• Pilih warna suara sesuai dengan situasi dan
tujuan mata acara yang ditetapkan; gembira, 
sendu, sedih, atau khidmat.



PENGUCAPAN KATA

• Dalam berpidato hendaknya mengucapkan suatu kata
dengan vokal dan konsonan secara tepat, wajar, dan
dapat didengar dengan jelas oleh khalayak sasaran. 

• Hindari penghilangan, penambahan, atau
pengubahan suatu huruf, contoh:

silakan jangan dibaca [silaken]
positif [positip]
generasi [henerasi]
instansi [intansi]
frustrasi [frustasi]
negosiasi [negoisasi]


