
Basic Skill In 
Presentation 



MENJADI PRESENTER YANG BAIK 

Keahlian presentasi sangatlah penting. 
Jika presenter tidak menyajikan informasi 
dengan baik, audiens tidak akan mengerti 
dan melupakan isi presentasi yg 
disampaikan oleh presenter. 

 



Beberapa hal yg diperlukan untuk  
menjadi presenter yang baik  

• menghadirkan diri seutuhnya 

• menguasai ruang 

• menggunakan bahasa tubuh 

• menguasai materi 

• mampu mengontrol sesi presentasi 

• berkomunikasi dan beradaptasi 
dengan alat2 yang ada 

 



cara mengatasi demam panggung 

• jangan takut kepada audiens. Pada dasarnya audiens 
mendukung kesuksesan presentasi yang dibawakan. 
Namun, bukan berarti dukungan ini menunjukkan 
bahwa audiense menyukai presenter. Audiense hanya 
berharap presenter dapat menggunakan waktunya 
dengan baik. 

 

• kuasai materi, pastikan materi yg akan 
dipresentasikan benar-benar dikuasai dan dihafal 
diluar kepala. Oleh karena itu usahakan materi yg 
dpilih adalah bidang keahlian mayor yg dimiliki oleh 
presenter 



menghadirkan diri seutuhnya mencakup performasi  
fisik dan mental, yg mencakup antara lain 

• performasi fisik 
– Pakaian 

– Bahasa tubuh 

– Gaya penyampaian 

– suara 

• Performasi mental 
– antusiasme 

– percaya diri 

– figur yang berotoritas 

 



Menangani pertanyaan 

• Sangatlah penting mengulang pertanyaan 
yang diajukan.  

• memastikan presenter mendengar dengan 
baik maksud pertanyaan audiens 

• memastikan seluruh audiens mengerti 
dengan jelas pertanyaan yang ditanyakan 

• memberikan waktu bagi presenter untuk 
berpikir dan menjawab pertanyaan 
tersebut 

 



Menangani pertanyaan (lanjt...) 

• cara yg baik untuk merespon pertanyaan yaitu 
dengan berikan kata-kata ”pertanyaan yg 
bagus.....”,  

• hindari menjawab pertanyaan dengan kata-
kata ”saya pikir...., saya kira, mungkin, 
menurut saya......” 

 



Mengembangkan kekuatan personal 

Berikut adalah ciri2 dari presenter yg luar biasa 
• mampu menginspirasi 
• menggugah 
• memotivasi dan membuat audiense bertindak 
• 100% mengiyakan  
• membekas di ingatan 
• manularkan sifat 



Artikulasi 

 Pengucapan yang baik merupakan langkah awal 
presentasi menuju gerbang sukses. Untuk dapat 
melakukanya, ada 3 hal yg harus dilakukan. Yaitu 

• alat2 ucap harus digunakan secara tepat 
• mengerti struktur kata 
• memahami konteks kalimat 

 

 



problem ujaran 

• berbicara terlalu cepat 

• mulut kurang terbuka dan kaku 

• indera pengucapan tidak normal, 
seperti gagap dll 



kekuatan volume suara dapat  
dikontrol pada saat 

• meminta perhatian audiens 
• ada gangguan teknis, seperti backsound atau 

suara bising dari luar 
• materi2 penting 

 



penempatan jeda pada saat 

• jeda karena tanda baca 
• jeda karena beralih materi atau gagasan 
• jeda untuk meminta tanggapan 

 
 



modulasi 

Ada 3 hal yang mencakup modulasi yaitu kecepatan berbicara, 
volume suara dan nada. Modulasi dapat berperan dalam 
menciptakan antusiasme dan menghidupkan suasana. 

• Cara melatih modulasi : 
• membuat penyesuaian terhadap volume suara, misalnya dengan 

menaikkan volume suara sewaktu memberi tekanan 
• mengubah kecepatan bicara, misalnya dengan memperlambat 

penyampaian untuk point2 penting dan agak lebih cepat untuk 
yang kurang berbobot 

• memainkan nada suara, misalnya dengan meninggikan nada suara 
(jangkauan vokal lebih luas) untuk keberhasilan dan 
merendahkan nada suara untuk kondisi yg lebih memprihatinkan 
 



berikut adalah hal2 penting lainya yg 
berkaitan dengan presentasi yaitu 

• pilihan kata 
• bersikap wajar 
• kontak visual 
• ekspresi gerak 
• self control  
• penggunaan mikrofon 
• mangasah navigasi 

 



 
 

“Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang 
bodoh belajar ketika mereka harus”. 

 Arthur Wellesley 
 


