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K eterampilan presentasi dan komunikasi adalah kecakapan paling penting dalam 
proses akademik. Kemampuan untuk mengomunikasikan temuan penelitian 
merupakan salah satu aspek terpenting dari riset akademik. Selain itu, semakin 

terbukti bahwa sekarang keterampilan presentasi dan komunikasi lebih berharga daripada 
sebelumnya, tidak hanya untuk akademisi tetapi juga untuk bisnis atau jenis pekerjaan lain.

Modul ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat digunakan di 
bidang yang sangat membutuhkan presentasi dan komunikasi. Hal ini untuk meningkatkan 
kemampuan peserta pelatihan yang mungkin masih baru di bidang penelitian, atau peneliti 
muda dan mahasiswa pascasarjana. Modul ini dipecah menjadi tujuh sub-modul termasuk: 1) 
dasar-dasar presentasi yang efektif, 2) praktik terbaik dalam komunikasi tertulis dan lisan, 3) 
mengelola stres selama presentasi, 4) komunikasi non-verbal, 5) keterampilan menggunakan 
medium yang penting bagi para peneliti, 6) retorika, dan 7) interaksi audiens.

Bagian pertama adalah membahas dasar-dasar presentasi yang efektif. Subjek pertama 
memperkenalkan dasar-dasar presentasi efektif kepada audiens serta kelebihan dan 
kekurangan perlunya membuat presentasi penelitian. Isi modul mencakup beberapa poin 
mendasar untuk membuat presentasi yang baik dan efektif. Dari tahap awal persiapan 
untuk presentasi, aktivitas dan prosedur selama presentasi, slide presentasi, dan kesimpulan 
presentasi. Tujuan dari modul pertama ini adalah mencoba untuk memberikan konteks 
presentasi yang efektif kepada audiens, di mana rincian presentasi dan komunikasi yang 
efektif akan disajikan dalam modul yang terakhir.

Pendahuluan
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Submodul kedua memperkenalkan audiens dengan praktik terbaik dalam komunikasi 
tertulis dan lisan. Diawali dengan proses komunikasi akademik, mulai dari memiliki 
ide penelitian melalui publikasi bahan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan proses 
mendapatkan ide penelitian dan penggunaan rubrik penulisan yang dapat membantu peneliti 
baru atau mahasiswa Ph.D. untuk membentuk atau merencanakan proses penulisan. Modul 
ini mencakup garis besar struktur akademik, penulisan pengantar, paragraf dan presentasi 
akademik.

Subjek berikutnya membahas tentang stres selama presentasi, yaitu topik yang dianggap 
sangat gawat bagi banyak peneliti. Konten dimulai dengan definisi stres. Modul ini meneliti 
berbagai faktor yang menyebabkan stres dan cara menangani berbagai jenis stres. Konten 
tersebut menawarkan implikasi praktis tentang bagaimana stres harus ditangani selama 
presentasi penelitian. Modul ini diakhiri dengan beberapa aktivitas yang semestinya dapat 
membantu audiens mengatasi stres.

Modul berikutnya membahas masalah komunikasi non-verbal yang memberikan 
rincian sisi lunak komunikasi yang utama bagi ‘aksi’ para pembicara. Ini juga memaparkan 
pentingnya aspek fisik presentasi, termasuk kemampuan untuk membuat audiens mengingat 
pembicara dan isinya, serta menggunakan aksi pembicara sebagai alat untuk menambah 
makna. Modul komunikasi non-verbal menawarkan berbagai cara untuk membuat tubuh 
Anda berbicara secara efektif. Hal ini juga mencakup tindakan yang harus dihindari selama 
presentasi yang dapat menyebabkan perilaku selama presentasi tidak efektif atau bahkan 
tidak sesuai.

Subjek berikutnya membicarakan tentang keterampilan menggunakan medium yang 
diperlukan para peneliti. Hal ini sekarang dianggap sebagai aspek terpenting dari presentasi 
penelitian. Tujuan dari modul ini adalah untuk membantu memahami berbagai jenis 
medium komunikasi serta memahami pentingnya dan strategi menggunakan presentasi 
sebagai medium komunikasi. Selain itu, submodul ini membantu audiens memahami 
teknik yang berbeda dalam mengembangkan slide presentasi. Isi dari submodul ini juga 
menyarankan ketika mendesain slide presentasi penelitian harus menggunakan konsep pikir 
seorang desainer atau perancang. Modul diakhiri dengan beberapa catatan untuk membantu 
pemahaman audiens. 

Submodul selanjutnya adalah aspek retoris dari presentasi dan komunikasi. Modul 
ini meninjau kembali struktur penelitian yang didasarkan pada struktur IMRAD. Modul 
dimulai dengan pentingnya mengetahui audiens Anda. Kemudian memperkenalkan aspek 
penting dari pidato pendahuluan dan berbagai jenis pembukaan pidato. Lebih penting lagi, 
modul ini juga membahas cara untuk menutup pidato yang dapat dianggap sama pentingnya 
dengan pembukaan pidato.
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Modul terakhir adalah interaksi audiens yang membahas berbagai aspek interaksi 
audiens, termasuk strategi komunikasi, prinsip komunikasi, memahami kekuatan audiens, 
menyampaikan dan mengukur dampak presentasi penelitian. Modul terakhir ini harus 
membantu audiens untuk memahami berbagai jenis strategi komunikasi, berbagai jenis 
pengirim pesan dan berbagai cara untuk membangun interaksi audiens.

Sid Suntrayuth
Editor
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Intisari

Bab ini berisi keseluruhan dasar-dasar presentasi yang efektif dan menjelaskan manfaat-
manfaat menjadi presenter yang efektif. Bab ini juga menyampaikan kelebihan dan kekurangan 
membuat sebuah presentasi. Selain itu, bab ini menawarkan langkah-langkah untuk membuat 
presentasi yang efektif.

1.1. Pengantar Dasar-Dasar Presentasi yang Efektif

Presentasi ilmiah merupakan hal yang mahal, jika dinilai dari segi waktu. Audiens harus 
mencurahkan waktu mereka yang berharga untuk hadir, dan tentu saja, pembicara juga 
harus mengalokasikan waktu yang berharga untuk mempersiapkan dan menyampaikannya. 
Untuk presentasi yang memerlukan perjalanan, biayanya bisa sangat tinggi. Alley (2003) 
menunjukkan bahwa walaupun mahal, presentasi ilmiah merupakan hal yang penting. Selain 
itu, semakin kuat pembicara, semakin banyak penghargaan yang diberikan audiens kepada 
pembicara tersebut. Mengingat pentingnya dan biaya presentasi ilmiah, para ilmuwan 
harus berusaha untuk berkomunikasi secara efisien dalam presentasi tersebut. Ketika Anda 
berpikir apakah akan membuat presentasi ilmiah, atau tidak, mungkin perlu mengajukan 
pertanyaan sederhana, “Mengapa tidak hanya menulis dokumen dan mengunggahnya di 
internet?” Sekali lagi, mengingat biaya presentasi ilmiah, menulis sebuah dokumen dan 
mengunggahnya di internet mungkin merupakan cara yang lebih baik untuk menyampaikan 
informasi. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari presentasi ditunjukkan pada Tabel 1.

01 Dasar-Dasar Presentasi yang Efektif   
Roman Klimko 
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Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan dalam Membuat Presentasi 

Kelebihan Kekurangan

Peluang untuk menerima dan 
menjawab pertanyaan

Satu kesempatan bagi pembicara 
untuk bertutur; satu kesempatan 
bagi audiens untuk mendengar

Peluang untuk membuat revisi 
langsung di tempat

Tidak ada kesempatan bagi audiens 
untuk mencari informasi dasar

Peluang menggunakan 
penyampaian untuk penekanan

Audiens dibatasi oleh kecepatan 
pembicara

Kemampuan untuk 
menggabungkan banyak jenis 
alat bantu visual

Keberhasilan tergantung pada 
kemampuan pembicara untuk 
menyampaikan materi

Jaminan bahwa audiens telah 
menyaksikan informasi

Kesulitan dalam mengumpulkan 
pembicara dan seluruh audiens 
sekaligus

 Sumber: Alley (2003).

Presentasi yang efektif memberikan kesempatan untuk mengomunikasikan informasi 
penting dan spesifik dengan cara ringkas yang bermanfaat bagi audiens. Untuk menciptakan 
manfaat semacam ini, informasi yang dijelaskan dalam presentasi harus disajikan dengan 
cara yang memungkinkan audiens memahami dan menggunakannya. Presentasi yang efektif 
terdiri dari beberapa elemen, yaitu materi pendukung, keterampilan presentasi, dan konten 
yang relevan. Sangat penting bahwa semua konten yang tidak relevan dihilangkan dari 
presentasi sehingga pendengar tidak kelebihan data. Presentasi yang efektif jelas bermanfaat 
karena memungkinkan pembicara berkesempatan untuk menyampaikan banyak informasi 
dalam waktu singkat. Koegel (2007) juga menyatakan bahwa kualitas presentasi yang 
diberikan memengaruhi kredibilitas presenter dan kemampuan untuk mempengaruhi orang 
lain (untuk batasan lihat Dulaney, 2003). Mengingat kelebihan dan kekurangan presentasi, 
submodul 1 ini mencoba menawarkan saran yang meningkatkan kelebihan, sekaligus 
menekan kekurangan. Untuk ringkasan komprehensif lihat Tabel 4.

“Setiap pembicara memiliki potensi untuk menjadi hebat;  
setiap presentasi adalah taruhan besar; 

 dan setiap audiens berhak mendapatkan yang terbaik.” 
- Nancy Duarte, Penulis, Slide:ology-



15

MODUL No. 4 | Keterampilan Presentasi dan Komunikasi

1.2. Apa yang Membuat Presentasi Efektif?

Ini mungkin mengejutkan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa bisa 
fokus tanpa terbagi perhatiannya rata-rata selama 15 hingga 30 detik. Memang benar, tidak 
lebih dari 30 detik. Koegel (2007) juga menunjukkan bahwa tidak mungkin mempertahankan 
perhatian audiens yang tidak terbagi perhatiannya untuk waktu yang lama, karena pikiran 
terus-menerus melesat ke berbagai arah. Pada dasarnya, pertanyaannya adalah apakah kita 
bisa memperbaiki masalah ini, atau tidak. Sebagian bisa, jika pembicara terus-menerus 
melibatkan kembali audiens sehingga mereka akan kembali fokus dan memperhatikan. Jika 
ingin pesan kita didengar dan diingat, maka aturan dasarnya adalah:

Buatlah singkat, fokus, dan relevan.

1.3. Tahap Persiapan

Saat ini ada banyak diskusi di antara para profesional perihal bagaimana membuat 
pembicara dan presentasi menjadi lebih baik. Menurut Reynolds (2012), dalam banyak 
kasus, diskusi berfokus pada aplikasi dan teknologi perangkat lunak. Aplikasi apa yang harus 
kita dapatkan? Haruskah kita mendapatkan Mac atau PC? Animasi dan transisi seperti apa 
yang terbaik? Pertanyaan-pertanyaan ini sering mendominasi diskusi tentang efektivitas 
presentasi. Fokus pada perangkat lunak dan teknik seringkali mengalihkan perhatian kita 
dari apa yang seharusnya kita periksa. Selama tahap persiapan, penting untuk memikirkan 
bagaimana membuat cerita yang berkesan, tepat dan paling efektif untuk audiens kita. Itu 
sejalan dengan Gallo (2013) yang menyatakan bahwa presentasi yang sukses adalah yang 
dapat diingat, dapat dimengerti, dan berkesan. Khusus bagi proses pedagogik, daya ingat 
adalah masalah utama. Bayangkan audiens tidak dapat mengingat apa yang baru saja Anda 
katakan dalam presentasi, atau mengingat ide Anda. Jika demikian kehebatan presentasi 
tidak ada artinya. Untungnya, ada banyak teknik untuk mengomunikasikan ide dengan 
cara yang mengesankan. Dalam artikel lain, Gallo (2012) menjelaskan dan menyarankan 
menggunakan the rule of three. Anda dapat mencoba memasukkan the rule of three dalam 
presentasi Anda. Bagilah presentasi Anda menjadi tiga bagian, diskusikan tiga manfaat dari 
sesuatu, atau berikan audiens tiga langkah tindakan yang dapat diambil. Artinya, pengemasan 
konten yang Anda siapkan menjadi tiga-kelompok membuatnya lebih mudah diingat.



16

1.3.1. Pertanyaan yang Harus Anda Tanyakan pada Tahap Persiapan

Apa poin inti saya?

Ya, “Apa poin inti saya?” merupakan pertanyaan kunci. Jika audiens hanya akan mengingat 
satu hal, apa yang Anda inginkan? Dan, tentu saja, lebih banyak pertanyaan diperlukan. Tidak 
masalah jika presentasi yang Anda berikan adalah bulan depan, minggu depan atau besok, 
Reynolds (2012) menyarankan untuk menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini:

• Berapa banyak waktu yang saya miliki?

• Seperti apa tempatnya?

• Kapan saya akan berbicara?

• Siapa audiensnya?

• Apa latarbelakang mereka?

• Apa yang mereka harapkan dari saya?

• Mengapa saya diminta untuk berbicara?

• Saya ingin mereka melakukan apa?

• Media visual apa yang paling tepat untuk situasi dan audiens tertentu ini?

• Apa tujuan mendasar dari pembicaraan saya?

1.3.2. Desain

Desain sangat penting dan akan selalu begitu.

Sayangnya, sering kali kita melihat para ahli yang hebat merusak presentasi mereka 
dengan slide yang sangat buruk. Menurut Kolign (1996) kebanyakan orang mengingat rata-
rata sekitar 10 persen dari apa yang mereka dengar dan 20 persen dari apa yang mereka baca. 
Namun, jika ada slide yang dirancang dengan baik, daya ingat audiens yang mendengar dan 
melihat informasi dapat meningkat hingga 50 persen. Tetapi banyak pembicara tidak dapat 
mencapai daya ingat hingga sebesar 50 persen, karena jenis desain yang digunakan tidak 
membantu mereka. Kesalahan umum yang dilakukan oleh pembicara adalah membuat slide 
dengan banyak teks dan bagan terperinci. Ini kesalahan besar. Menurut Reynolds (2012) 
banyak pembicara memasukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam slide mereka 
untuk berjaga-jaga, atau untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang serius. Dia 
menyebutnya sebagai slideument, yakni hasil penggabungan slide dan dokumen.

Slide adalah slide, dokumen adalah dokumen.
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1.3.3. Seharusnya Ada Berapa Kata dalam Slide?

Pertama-tama, tidak ada aturan resmi tentang jumlah kata untuk slide. Tapi, hindari 
judul yang terdiri dari dua baris saat presentasi, karena mata harus menempuh jarak untuk 
sampai pada slide. Bahkan, pertimbangkan untuk melakukan presentasi dengan judul-judul 
saja (Duarte, 2008). Slide yang diproyeksikan harus sevisual mungkin untuk mendukung poin 
Anda dengan cepat. Slideument tidak efektif, juga tidak bagus. Hristov (2013) menekankan 
kita tidak boleh lupa bahwa audiens hadir untuk mendengarkan dan tidak menonton slide 
kita. Jika pembiacra menunjukkan slide yang sangat intensif, audiens secara tidak sengaja 
akan melihat slide tersebut dan tidak akan mendengarkannya. Intinya adalah bahwa audiens 
dapat kehilangan sesuatu yang Anda katakan. Duarte (2008) juga menyatakan bahwa audiens 
akan membaca slide Anda atau mendengarkan Anda. Pendengar pasti tidak akan melakukan 
keduanya. Karena itu, Anda dapat bertanya pada diri sendiri, apakah lebih penting mereka 
mendengarkan, atau lebih efektif jika mereka membaca. Apa yang Anda sukai terserah Anda. 
Ia juga mencoba menunjukkan perbedaan antara dokumen, teleprompter, dan presentasi 
yang sesungguhnya. Jika slide berisi lebih dari 75 kata, itu pada dasarnya adalah sebuah 
dokumen. Sedangkan teleprompter adalah sejenis slide dengan 50 kata atau lebih. Sayangnya 
itu adalah gaya standar para profesional. Mungkin itu merupakan hasil dari kurangnya 
waktu untuk berlatih menyampaikan konten. Kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa 
pembicara mengandalkan teleprompter serta biasanya membelakangi audiens, dan teks pada 
slide berfungsi sebagai penopang bagi pembicara. Di sisi lain, sesungguhnya slide presentasi 
digunakan secara efisien sebagai alat bantu visual untuk memperkuat pesan pembicara. 
Presentasi yang benar berfokus pada pembicara, ide-ide visioner dan konsep-konsep yang 
ingin dikomunikasikan. Jadi setiap slide lebih memperkuat konten secara visual ketimbang 
menciptakan gangguan dan membuat audiens untuk fokus pada keduanya. Pihak pembicara 
memang perlu menginvestasikan waktu untuk mengembangkan dan melatih jenis konten 
seperti ini, tetapi hasilnya akan sepadan. Kawasaki (2015) sangat menyarankan agar jangan 
membaca slide Anda. Teks pada slide adalah jangkar Anda, dan kata-kata dari mulut Anda 
merupakan keterangan dan ornamennya. Menurut Reynolds (2012) jika berencana membaca 
slide, Anda sebaiknya membatalkan presentasi sekarang, karena kemampuan Anda untuk 
terhubung, membujuk, atau mengajarkan apapun kepada audiens akan mendekati nol. 
Jika Anda membaca slide maka tidak ada cara untuk menunjukkan kehadiran, membuat 
keterhubungan, atau bahkan mentransfer informasi dengan cara yang mudah diingat.

Membaca slide-deck memang cara yang baik untuk menidurkan seluruh isi ruangan.



18

Hal ini juga disebut sebagai Aturan 1-7-7:

 • Hanya punya satu ide utama per slide. 
 • Masukkan maksimum hanya tujuh baris teks. 
 • Gunakan hanya tujuh kata maksimum per baris.

Pertanyaannya adalah, “Apakah ini berhasil?” “Apakah metode ini benar-benar saran 
yang bagus?” “Apakah ini benar-benar visual yang tepat dan efektif?” Menurut Reynolds 
(2012), tidak ada yang bisa melakukan presentasi dengan baik menggunakan slide demi 
slide yang hanya berisi poin-poin. Poin-poin bekerja dengan baik ketika digunakan dengan 
hemat dalam dokumen untuk membantu pembaca memindai konten atau merangkum 
poin-poin penting. Oleh karena itu pedoman umum yang baik adalah sesedikit mungkin 
menggunakan poin-poin dan hanya setelah mempertimbangkan pilihan lain secara cermat 
agar dapat menampilkan informasi dengan cara yang paling mendukung penyampaian 
pesan Anda. Namun, penggunaan poin-poin mungkin merupakan pilihan terbaik jika 
Anda hendak membuat ringkasan spesifikasi kunci dari sesuatu, atau meninjau langkah-
langkah dalam suatu proses. Pada awalnya, Anda tidak perlu langsung memulai dengan 
perangkat lunak atau software presentasi. Hristov (2013) menyarankan untuk mengambil 
kertas, catat apa pun yang Anda suka dan tuliskan ide-ide Anda terlebih dahulu. Bayangkan 
urutan slidenya, cobalah untuk melihat apa yang terjadi, di mana, dan pikirkan bagaimana 
Anda bisa menyampaikan pesan secara visual. Kemudian duduk di depan PC Anda dan 
siapkan slide.

1.3.4. Merancang Slide dan Menampilkan Data yang Efektif 

Desain slide yang efektif mencakup penguasaan 3 hal: penataan, elemen visual, dan 
gerakan (lihat Tabel 2). Semua itu berfungsi, baik sebagai sinyal untuk mengirimkan 
informasi dengan jelas dan langsung, atau sebagai keriuhan untuk mengganggu pesan dan 
menyebabkan audiens mengabaikan.
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Tabel 2. Desain Slide yang Efektif:  
Penataan, Elemen Visual dan Gerakan/Movement 

Penataan Elemen Visual Gerakan

kontras
hirarki

kesatuan
ruang

kedekatan
alur

latar
warna
teks

gambar

waktu
kecepatan

jarak
arah

gerakan mata

          Sumber: Duarte (2008).

1.3.5. Penataan

Penataan dapat bercerita pada kita. Duarte (2008) menunjukkan bahwa berdasarkan 
penataan yang dibuat pembicara, sebuah slide dapat memicu perasaan bingung, tegang, dan 
agitasi. Sebaliknya, hal itu juga bisa memaksimalkan kejelasan, dan tentu saja kejelasan itu 
penting. Susunan slides berdampak kuat pada jelas tidaknya penampakan slide secara visual. 
Banyak pembicara tidak mengerti bahwa penataan adalah prinsip. Merupakan kesalahan 
besar jika pembicara meletakkan semuanya pada satu slide dan memberikan nilai yang sama 
kepada masing-masing slide tersebut. Sebenarnya, tidak lain kecuali kemalasan pembicara 
ketika meletakkan segala sesuatu dalam satu slide.

1.3.6. Elemen Visual 

Setiap elemen visual - latarbelakang, warna, teks, dan gambar - menentukan bagaimana 
tampilan slides dan mengharuskan Anda untuk memutuskan desain utama. Penting untuk 
memilih gaya dasar dan kemudian mematuhinya, karena ada satu tema khusus yang perlu 
kita pertahankan di awal pikiran kita yaitu konsistensi. Namun, ada juga kekuatan yang 
memecahkan konsistensi. Bayangkan bahwa desain 15 slide Anda konsisten. Kemudian, 
Anda membuat momen visual yang berkesan dengan sesuatu yang tidak konsisten pada sisa 
slide, maka ketidakkonsistenan itu akan menonjol.

Tetapi, jika Anda melanggar aturan berkali-kali, Anda akan kehilangan kesempatan 
untuk penekanan visual (Duarte, 2008). Menggunakan elemen visual dapat memperkuat 
dan menyederhanakan pesan yang Anda komunikasikan, meskipun ada kelebihan dan 
kekurangannya. Menurut Alley (2003) ada banyak keuntungan, tetapi hampir sama banyak 



20

dengan jebakannya. Salah satu keuntungan utama adalah bahwa dengan menampilkan 
slide Anda dapat secara tepat dan efisien menunjukkan penataan gambar yang kompleks. 
Kadang-kadang mungkin mustahil melukiskannya dengan kata-kata. Keuntungan lain dari 
elemen visual adalah mereka dapat menawarkan variasi dan keindahan dalam presentasi 
Anda. Orang-orang dapat mendengarkan begitu lama sebelum mereka butuh istirahat. 
Elemen visual sangat membantu karena mereka dapat memberikan jeda itu. Keuntungan 
ketiga adalah alat bantu visual yang dibuat dengan baik mengungkapkan bahwa pembicara 
telah melakukan banyak upaya dalam presentasi. Itu membuat kesan yang sangat bagus 
bagi audiens. Banyak audiens merasakan bahwa jika pembicara menaruh banyak energi ke 
dalam presentasi, maka presentasi itu mungkin layak untuk diperhatikan. Namun ada juga 
kelemahan penggunaan elemen visual ini (Alley 2003):

• Elemen visual yang gagal dapat melemahkan otoritas pembicara dan 
merusak keseluruhan presentasi.

• Menciptakan elemen visual yang berkualitas tinggi merupakan usaha yang 
mengintimidasi banyak ilmuwan.

• Elemen visual yang dirancang dengan buruk dapat menimbulkan lebih 
banyak pertanyaan daripada jawaban untuk audiens - terkadang lebih 
baik mematikan proyektor lalu berbicara kepada audiens.

Saat Anda menampilkan data dalam presentasi, sangat penting untuk mematuhi satu 
prinsip di atas semua yang lain yaitu kejelasan. Duarte (2008) menunjukkan bahwa slide data 
tidak benar-benar tentang data, tetapi tentang makna data. Masalah mendasarnya adalah, 
biasanya slide bukan medium yang baik untuk menunjukkan data yang kompleks. Bayangkan 
saja presentasi di mana pembicara merujuk pada satu bagan yang rumit selama beberapa menit 
dan pada akhirnya Anda masih tidak bisa mengetahui inti slide. Untuk alasan ini, data yang 
ditampilkan dalam presentasi hanya merupakan data yang akan membantu menggambarkan 
kesimpulan Anda dengan lebih baik. Menampilkan data sedemikian rupa sehingga audiens 
dapat menyerapnya dengan mudah adalah suatu keharusan. Hristov (2013) menambahkan 
bahwa jika Anda menggunakan gambar, penting diperhatikan untuk mulai menggunakan 
gambar resolusi tinggi, sepenting Anda menyimpan proporsi aslinya untuk presentasi. 
Gambar yang diregangkan tidak pernah terlihat bagus. Alley (2003) menyimpulkan bahwa 
gambar adalah salah satu cara untuk membuat slide menarik. Juga, karena banyak gambar 
yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Lebih baik memanfaatkan kesempatan yang 
tersedia untuk menampilkan gambar-gambar kunci dari pekerjaan Anda. Menurut beberapa 
peneliti, otak memroses informasi visual jauh lebih cepat daripada teks yaitu 400.000 kali 
lebih cepat (Williams, 2000).



21

MODUL No. 4 | Keterampilan Presentasi dan Komunikasi

Duarte (2008) menyarankan menggunakan 5 prinsip berikut untuk menyajikan data 
Anda dengan cara yang paling jelas:

a) Katakan yang sebenarnya

b) Langsung ke intinya

c) Pilih alat yang tepat 

d) Soroti apa yang penting

e) Buatlah sederhana

Sangat penting pula membuatnya sederhana. Bantuan visual tidak akan efektif jika 
Anda memasukkan terlalu banyak detail. Karena itu, selalu sederhanakan desainnya untuk 
memastikan hal tersebut mudah dibaca, dan pastikan alat peraga menyampaikan pesan yang 
benar. Springer et al. (2002) merekomendasikan agar menjaga elemen visual tetap sederhana, 
elemen-elemen itu harus memasukkan kata kunci dan frasa, serta ukuran hurufnya harus 
cukup besar sehingga setiap audiens dapat melihatnya dengan jelas.

1.3.7. Gerak

Setiap perubahan menciptakan gangguan. Setiap animasi memengaruhi kemampuan 
audiens untuk memahami pengetahuan. Memang, animasi bukanlah hal yang buruk. Tujuan 
dari animasi adalah untuk membantu audiens memproses informasi. Sayangnya, karena 
beberapa alasan, ada banyak pembicara yang kesulitan memilih animasi dengan bijak. 
Menurut Duarte (2008) animasi bukan sentuhan pemanis yang terakhir, tetapi merupakan 
strategi komunikasi utama. Contohnya adalah perbedaan antara animasi yang bergerak lambat 
dan cepat. Animasi bergerak lambat dapat membantu menciptakan perasaan nostalgia, atau 
bahkan perjalanan waktu. Di sisi lain, animasi yang bergerak cepat akan membantu Anda 
untuk menciptakan rasa kegembiraan, energi, atau kejutan. Selain itu, selalu pastikan bahwa 
antara Anda dan slides tersebut sinkron. Sudah menjadi sifat manusia bahwa audiens akan 
membaca dan memproses informasi visual pada saat disajikan. Hasilnya bisa jadi audiens 
akan mencoba mendengarkan sambil membaca ke depan pada saat yang bersamaan. Cara 
termudah untuk memperbaiki masalah ini adalah menyembunyikan elemen sampai Anda 
perlu merujuknya - audiens akan lebih banyak mendengar dan membaca lebih sedikit – 
artinya menempatkan pembicara sebagai yang utama.
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1.3.8. Slides pada Presentasi Ilmiah

Ketika slides dipilih untuk mengkomunikasikan hasil presentasi ilmiah, maka desain 
menjadi penting bagi keberhasilan presentasi itu. Jika slide tidak dapat dibaca karena alasan 
tertentu, audiens terganggu dengan pertanyaan tentang apa kata-kata itu, atau gambar 
apa itu. Oleh karenanya, pembicara harus berusaha mendesain slide yang mudah dibaca, 
terutama jika presentasi tidak memungkinkan untuk pertanyaan atau jika pendengar tidak 
cukup percaya diri untuk mengajukan pertanyaan. Menurut Alley (2003) meskipun penting 
untuk mendesain slide yang mudah dibaca dan yang mengarahkan audiens dengan cepat, 
tampaknya banyak pembicara mendesain slide dengan maksud yang berlawanan.

Tabel 3 menyajikan ringkasan pedoman khusus untuk tipografi, warna, tata letak, dan 
gaya slide untuk presentasi ilmiah. Beberapa pedoman dalam Tabel 3 bertentangan dengan 
standar PowerPoint, dan oleh karena itu bertentangan dengan presentasi yang biasanya 
diproyeksikan di konferensi dan kuliah-kuliah di universitas. Alley (2003) menunjukkan bahwa 
Tabel 3 diasumsikan bahwa tujuan utama presentasi ilmiah adalah untuk menginformasikan 
atau untuk meyakinkan audiens tentang hasil teknis. Jadi, pembicara berusaha agar setelah 
presentasi audiens mengingat hasil-hasil serta memahami langkah-langkah bagaimana hasil-
hasil tersebut tercapai. Tetapi ada beberapa pengecualian, tentu saja. Dalam kuliah di kelas, 
pembicara sering ingin menekankan proses penyelesaian masalah, bukan hasil dari masalah. 
Menyedihkan tetapi banyak terjadi, bahwa pembicara menghadirkan banyak slide dan 
mengemasnya dengan banyak detail. Tampaknya hal ini bertujuan bukan untuk memberi 
informasi atau untuk mempersuasi audiens. Bagi pembicara yang seperti itu, pedoman dalam 
Tabel 3 tidak berlaku, karena tujuannya adalah untuk mengesankan audiens.
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Tabel 3. Pedoman Slide untuk Presentasi Ilmiah 

Tipografi
• Gunakan jenis huruf sans serif, misalnya Arial
• Gunakan huruf tebal (Arial)
• Gunakan ukuran setidaknya 18 poin (14 poin baik untuk referensi)
• Hindari menyajikan teks dalam huruf kapital semua

Warna
• Gunakan warna muda jika latarnya berwarna gelap atau tipe warna 

gelap untuk latar berwarna terang
• Hindari kombinasi merah-hijau (banyak orang dengan buta warna 

tidak dapat membedakan)

Tataletak
• Tempatkan judul utama di tengah untuk setiap slide, tetapi untuk 

judul slide; tempatkan di garis tepi kiri dari tajuk utama, di sudut 
kiri atas

• Buat blok teks, seperti judul utama dan daftar hal-hal, tidak lebih 
dari dua baris

• Buat daftar menjadi dua, tiga, atau empat hal; hal-hal yang didaftar 
dibuat paralel; hindari sub-hal, jika memungkinkan

Gaya
• Sertakan gambar di setiap slide
• Buat pemetaan slide yang mudah diingat; misalnya, pasangkan setiap 

bagian pembicaraan dengan gambar yang diulang di bagian itu
• Batasi jumlah hal pada setiap slide
• Batasi jumlah slide sehingga Anda dapat mendedikasikan setidaknya 

satu menit untuk setiap slide

    Sumber: Alley (2003).

Kawasaki (2015) merekomendasikan penggunaan latarbelakang yang berwarna gelap, 
karena akan menyampaikan kesan keseriusan dan substansi. Latarbelakang putih atau 
terang terlihat murahan dan amatiran. Kita juga harus menggunakan poin-poin. Cukup 
buat poin-poin Anda seperti berikut: klik, poin satu, jelaskan; klik, poin dua, jelaskan; 
klik dan seterusnya. Tidak diperlukan lagi animasi dalam presentasi Anda. Tapi gunakan 
hanya satu level poin-poin. Saat menggunakan lebih dari satu level, Anda terkesan mencoba 
mengkomunikasikan terlalu banyak informasi pada satu slide.
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Setiap kasus pasti berbeda, tetapi secara umum, semakin pendek lebih baik. Itulah 
jawaban untuk pertanyaan, “Berapa lama presentasi yang sempurna?” Menurut Reynolds 
(2012) banyak penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi benar-benar terpecah setelah 15 
hingga 20 menit. Dia juga menambahkan bahwa pengalamannya mengatakan kurang dari itu. 
Lalu mengapa begitu banyak pembicara melewati waktu yang diberikan, atau bahkan lebih 
buruk, mereka sengaja mencoba untuk memperpanjang waktu yang diberikan, mengingat 
poin telah banyak dibuat? Mungkin ini adalah hasil dari pendidikan formal yang menganggap 
bahwa “lebih banyak lebih baik”. Namun, pemikiran kuno ini tidak memperhitungkan 
kreativitas dan kecerdasan. Hasilnya adalah kita membawa pemikiran yang “lebih banyak 
lebih baik” ini ke dalam kehidupan profesional kita.

1.3.9. Berapa Ukuran Huruf Minimal yang Paling Tepat? 

Pertanyaan bagus! Jika Anda harus mengajukan pertanyaan ini, Anda mungkin 
menggunakan slides sebagai dokumen. Jadi, lihat beberapa kutipan menarik di bawah ini:

• Duarte (2008) mengatakan bahwa jangan lebih kecil dari 28 poin. Jika Anda 
secara konsisten mengurangi ukuran poin Anda menjadi kurang dari 24 
poin dan menggunakan poin-poin (bullet) level ketiga, artinya Anda telah 
membuat dokumen, bukan slide.

• Kawasaki (2015) menawarkan dua aturan. Aturan umum yang baik untuk 
ukuran huruf adalah tidak lebih kecil dari 30 poin. Kedua, adalah bahwa 
semakin besar huruf, maka pembicara semakin baik. Perlu diketahui, Steve 
Jobs menggunakan ukuran huruf 150 poin.

• Alley (2003) menyarankan setidaknya 18 poin dan 14 poin untuk referensi.

Jadi, pernahkah Anda mempertimbangkan untuk menggunakan huruf yang lebih kecil 
dari 18 poin? Apa maksud Anda? Presentasi adalah media sekilas, lebih menyerupai papan 
iklan daripada media lainnya. Para komuter butuh memproses informasi dengan cepat saat 
mereka melaju. Duarte (2008) merekomendasikan untuk bertanya pada diri sendiri apakah 
pesan Anda dapat diproses dalam waktu 3 detik. Karena audiens harus dapat memastikan 
maknanya dengan cepat sebelum mengalihkan perhatian kembali ke pembicara.

Ada juga satu aturan terkenal 10/20/30 yang didukung oleh Kawasaki (2004). Aturan 
ini merupakan informasi tentang ukuran huruf yang disarankan, sekaligus juga tentang 
panjang presentasi dan jumlah slide. Pada dasarnya aturan ini sangat sederhana. Menurutnya 
presentasi PowerPoint harus memiliki 10 slide, bertahan tidak lebih dari 20 menit, dan tidak 
menggunakan huruf yang lebih kecil dari 30 poin. Memang aturan ini umum. Tetapi bahkan 
jika presentasi Anda awalnya direncanakan selama satu jam dan Anda akan selesai dalam 
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20 menit, Anda beruntung, karena Anda menyisakan banyak waktu untuk pertanyaan dan 
diskusi.

 

1.3.10. Kesederhanaan

Faktanya, kesederhanaan lebih penting ketika menampilkan data, karena data itu sendiri 
sering membingungkan audiens. Duarte (2008) menunjukkan bahwa penting juga menjaga 
slide data Anda bebas dari kekacauan yang tidak perlu. Sayangnya, ketika sampai pada bagan 
dan grafik, pembicara menghadapi godaan lain. Bukan masalah pada perangkat lunak yang 
digunakan, tetapi pada banyaknya tombol, poin-poin, garis, batasan, dan dekorasi bagan dan 
grafik lainnya. Hal tersebut dapat membuat data di slide berlebihan. Tufte (2003) menyebut 
ini sebagai chartjunk atau bagan sampah. Menurutnya, chartjunk merupakan penanda 
kebodohan statistik yang jelas. Jika Anda menggunakan template PowerPoint untuk grafik 
statistik, maka hal itu merupakan bencana analitis. Dengan desain seperti ini, audiens akan 
dengan cepat dan benar menyimpulkan bahwa Anda tidak tahu banyak tentang data dan 
bukti. Anda harus menghindari semua gangguan visual yang tidak perlu sehingga pesan akan 
sampai dengan lebih jelas. Saat membuat slide data, Duarte (2008) menawarkan beberapa 
saran tentang cara memodifikasi slides PowerPoint Anda:

• Buat lebih banyak perbedaan visual dengan memperluas ruang antar bar.

• Tak perlu menunjukkan tabel dengan bagan yang menyertainya pada satu 
slide yang sama.

• Kurangi jumlah warna dan berikan warna netral untuk informasi sekunder.

• Sederhanakan informasi legenda dengan menghapus batas, mengurangi 
ukuran huruf, dan secara visual memisahkan informasi primer dari 
informasi sekunder.

• Menekankan kisi latarbelakang dengan mencerahkan warnanya.

• Untuk bagan, hapus efek 3D untuk membuat data tampak lebih tepat secara 
visual.

• Latarbelakang tidak boleh bersaing dengan konten.

Apakah Anda menggunakan teks pada slide untuk menjelaskan sesuatu? Anda mungkin 
dapat menggunakan gambar dengan lebih efisien. Penting disadari bahwa mungkin lebih baik 
untuk mengganti teks tertulis pada slide dengan gambar (Reynolds, 2012). Karena gambar 
berbicara langsung, efisien dan kuat jika sangat visual, sederhana, serta berhasil mengemban 
peran pendukung dalam pembicaraan langsung. Gambar akan menambah narasi pembicara 
dan membantu untuk memperjelas. Reynolds (2012) juga menunjukkan visual harus menarik 
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karena merupakan bagian dari pertunjukan. Di sisi lain, hal tersebut harus cepat dan mudah 
dimengerti. Kesederhanaan adalah pertimbangan penting saat mendesain slide. Jika Anda 
hanya menggunakan sedikit teks, itu akan membantu memastikan bahwa keseluruhan desain 
Anda sederhana. Pendengar dapat memahami poin Anda lebih cepat jika teksnya sedikit. 

Desain ada di mana-mana, sangat sulit dan juga merupakan topik yang sangat subyektif. 
Oleh karena itu, yang disebutkan di atas adalah pedoman umum dan, tentu saja, selalu ada 
perkecualian.

1.4. Kesimpulan

“Komunikasi adalah tentang membuat orang lain mengadopsi sudut pandang Anda, 
untuk membantu mereka memahami mengapa Anda bersemangat (atau sedih, optimistis, 
atau apa pun). Jika semua yang ingin Anda lakukan adalah membuat file fakta dan angka, 

maka batalkan presentasi dan kirim laporan saja.”

Seth Godin, Penulis, “Really Bad PowerPoint”

Meskipun ada banyak ruang dalam submodul 1 ini untuk membuat desain slide 
presentasi, tetapi yang lebih diperlukan adalah bahan-bahan penting untuk presentasi yang 
kuat. Agar presentasi efektif dan bukan sekadar menyampaikan informasi, tiga bahan berikut 
ini harus ada (Alley, 2003):

1. Pembicara harus memahami subjek. Pembicara tidak diharapkan tahu 
segalanya tentang subjek. Namun, apa yang disampaikan pembicara harus 
sepadan dengan waktu yang diambil dari audiens.

2. Pembicara harus memiliki kesadaran yang tajam terhadap audiens. Apa 
yang mereka ketahui tentang subjek dan mengapa mereka hadir.

3. Pembicara menunjukkan antusiasme yang tulus terhadap subjek.

Tujuan dari submodul 1 “Dasar-Dasar Presentasi yang Efektif ” adalah untuk memberikan 
rekomendasi tentang bagaimana menyiapkan presentasi yang efektif, dengan penekanan 
pada desain presentasi. Setiap pembicara tunggal harus berusaha untuk membuat presentasi 
yang benar-benar bernilai, setara dengan waktu yang dihabiskan oleh audiens dan membuat 
presentasi yang tidak akan dilupakan audiens. Sehingga hal ini tidak boleh dilupakan:

 
“JANGAN PERNAH MEMBACA SLIDE ANDA.” 

“Akan selalu ada seseorang yang akan berpikir bahwa kamu,  
slides atau penyampaianmu tidak cukup baik!”

Boris Hristov, Pembicara, Pelatih dan Penulis
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Tabel 4. Daftar Periksa untuk Presentasi Ilmiah 

Pidato

• Informasi penting telah disampaikan?
• Audiens telah ditargetkan?
• Istilah telah didefinisikan?
• Pernyataan didukung?
• Nada telah dikontrol?
• Contoh telah diberikan?

Slide presentasi

• Slide mengorientasikan audiens?
• Slide jelas untuk dibaca?
• Slide memiliki level detail yang 

tepat?
• Slide menampilkan gambar utama?
• Slide menunjukkan hasil utama?
• Slide menunjukkan 

pengorganisasian bicara?
Struktur

• Pengorganisasian Awal
• Batasan telah ditentukan?
• Topik sudah benar?
• Latarbelakang yang tepat telah 

diberikan?
• Pengorganisasian Bagian Tengah

• Pembagian logika menengah?
• Argumen dibuat secara metodologis?
• Pengorganisasian Kesimpulan
• Poin-poin utama telah disimpulkan?
• Penutupan tercapai?

• Transisi
• Permulaan – tengah?
• Antara poin-poin utama di tengah?
• Tengah – akhir?

• Tekanan
• Pengulangan digunakan secara 

efektif?
• Penempatan digunakan secara 

efektif?

Penyampaian

• Pembicara mengendalikan 
kegugupan?

• Pembicara menunjukkan energi?
• Pembicara memancarkan 

kepercayaan diri?
• Suara terlibat?
• Kecepatannya tepat?
• Frasa “eh” dihindari?
• Kontak mata dilakukan?
• Gerak berkontribusi?
• Peralatan ditangani dengan lancar?
• Pertanyaan ditangani dengan 

meyakinkan?
• Pertanyaan ditangani dengan 

ringkas?
• Waktunya pas?

Sumber: Alley (2003).

Catatan: Tidak setiap perihal di Tabel 4 berlaku untuk setiap presentasi.
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Intisari

Komunikasi adalah salah satu keterampilan paling penting bagi mahasiswa atau peneliti. 
Selama bertahun-tahun, peran universitas dalam menghasilkan lulusan di berbagai bidang 
untuk memenuhi kebutuhan pasar tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada 
keterampilan umum atau “soft skill” yang mereka perlukan untuk bersaing di pasar global. 
Pengusaha sekarang sangat mementingkan keterampilan umum dan kepribadian yang baik 
dalam memilih calon karyawan mereka. Selain itu, penting bagi peneliti menyadari bahwa 
pekerjaan penelitian harus dilakukan dengan cara yang tepat. Bahkan, kemampuan untuk 
mengkomunikasikan konten penelitian dianggap lebih penting daripada penelitian itu sendiri.

Modul pelatihan ini bertujuan untuk memfokuskan keseluruhan konsep komunikasi 
penelitian baik komunikasi tertulis maupun lisan. Pada akhir sesi, audiens harus memiliki 
pengetahuan yang baik tentang praktik terbaik komunikasi tertulis dan dapat menerapkan 
strategi terbaik untuk komunikasi lisan bagi penelitian.

2.1 Pendahuluan

Sekarang banyak universitas di seluruh dunia memberikan pendidikan tinggi kepada 
mahasiswa yang beragam, dengan kebutuhan dan aspirasi yang sangat berbeda dari 
sebelumnya yang lebih tradisional (Nelson & Kift, 2005). Dalam rangka mempersiapkan 
mahasiswa untuk berbagai kesempatan kerja, universitas juga mendorong pengembangan 
‘atribut kelulusan’ atau ‘hasil belajar yang penting’, selain membekali dengan pengetahuan dan 
bidang keahlian (Oliver, 2015).  Daftar atribut kelulusan dapat bervariasi, tetapi keterampilan 
tertentu selalu ada dan keterampilan komunikasi adalah salah satunya (Institute for Teaching 
and Learning, 2015). Para pengusaha secara konsisten telah mengidentifikasi bahwa 

02 Praktik Terbaik dalam Komunikasi 
Tertulis dan Lisan
Sid Suntrayuth, Aweewan Panyagometh & Hugo Lee
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kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu tanda kelulusan yang paling penting. 
Terjadi kesepakatan bahwa pengembangan keterampilan komunikasi (yang mencakup 
literasi akademik dan kemahiran bahasa Inggris) terjadi paling efektif dalam konteks studi 
disipliner (Arkoudis & Starfield, 2007), dan keterampilan komunikasi perlu dimasukkan 
dalam kurikulum. Namun diakui pula terdapat tantangan untuk mencapai hal ini (Arkoudis, 
2014). Seperti yang ditunjukkan oleh Wingate (2006), Clanchy & Ballard (1995) dan Moore 
& Hough (2005), keterampilan komunikasi cenderung diperlakukan sebagai ‘kemampuan 
belajar ekstra-kurikulum’, bukan sebagai aspek penting dari semua kerja akademik dan kerja 
profesional dalam konteks disiplin serta bidang pekerjaan. Pada kenyataannya, penanaman 
pengajaran dan penilaian keterampilan komunikasi yang efektif, kolaboratif dan eksplisit 
(dan keterampilan umum lainnya yang termasuk dalam atribut kelulusan) dapat dilihat 
sebagai ‘masalah yang mengganggu’ dalam pendidikan. Sementara keterampilan dan atribut 
yang berimplikasi penting dalam semua pekerjaan akademik ini, pengembangannya sering 
diasumsikan secara diam-diam (Jacobs, 2007).

Dalam lingkungan penelitian akademik, komunikasi ilmiah menjadi bagian sentral 
dari proses penyampaian. Para sarjana dan akademisi dalam berkomunikasi ilmiah 
menggunakan saluran tertentu. Bagian yang paling penting adalah jurnal ilmiah, prosiding 
konferensi, monografi penelitian, disertasi, laporan penelitian dan memoar pribadi. Internet 
sekarang menyediakan sarana koneksi yang jauh lebih mudah dan instan. Sedangkan media 
sosial merupakan anugerah bagi semua jenis komunikasi. Masyarakat terpelajar – lembaga 
formal yang mewakili komunitas ilmiah dan pemikir utama – terutama bertanggungjawab 
untuk memprakarsai jurnal ilmiah di bidang studi masing-masing. Para anggotanya dapat 
mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah mereka dan mendapatkan umpan balik yang 
berharga dari pembaca jurnal ini atau sesama anggota masyarakat terpelajar tersebut. 
Sejak pertengahan abad ke-duapuluh dan setelahnya, masyarakat terpelajar sudah mulai 
berkolaborasi dengan penerbit nirlaba - untuk mencapai jangkauan, pembaca, dan penulis 
global. Lingkungan yang mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat 
membantu menjangkau literatur ilmiah secara global yang lebih cepat dari era cetak. 
Komunikasi ilmiah semakin terdorong ketika literatur ilmiah dapat diakses secara global 
dan instan melalui mode online di masyarakat yang terglobalisasi.
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2.2. Proses Komunikasi Akademik  

Gambar 1. Diagram Siklus Riset

2.3. Membongkar Penulisan Ide-Ide Utama

Sama halnya dengan tugas esai universitas, penulis artikel harus mencoba untuk terlebih 
dahulu membedakan kata-kata kunci utama. Biasanya, esai atau penelitian akan memiliki 
beberapa kata pengarah yang memberikan petunjuk tentang apa yang diinginkan dalam esai 
(Rolls & Wignell 2013). Kata-kata ini bisa  “menggambarkan”, “menjelaskan”, “mendebat”, 
“mendiskusikan”, “mengkritik” dan lain-lain.

Menggambarkan: Tulis tentang fakta, proses atau peristiwa. Tulis dalam urutan 
yang sistematis, dan tekankan poin-poin terpenting. Anda tidak diharapkan untuk 
menjelaskan atau menafsirkan.
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Menjelaskan: Anda perlu menganalisis, tidak hanya menggambarkan atau meringkas. 
Anda perlu fokus pada ‘mengapa’ atau ‘bagaimana’ dari suatu masalah tertentu, serta 
untuk mengklarifikasi alasan dan sebab-akibat.

Mendebat: Jika Anda diminta untuk mendebat, Anda perlu menyampaikan secara 
sistematis apakah mendukung atau menolak sudut pandang tertentu dengan 
menghadirkan bukti. Anda juga perlu menunjukkan bahwa Anda sadar akan sudut 
pandang yang berlawanan.

Membahas: Anda menyajikan sudut pandang. Ini akan mencakup deskripsi dan 
interpretasi. Pendapat Anda harus didukung oleh argumen dan bukti dari tulisan lain.

Mengkritik: Kritik adalah tempat Anda mengidentifikasi dan mendiskusikan aspek 
positif dan negatif suatu topik.

Membandingkan dan membedakan: Temukan persamaan dan perbedaan antara dua 
ide atau lebih, peristiwa atau interpretasi.

2.4. Penulisan rubrik

Banyak peneliti percaya bahwa memiliki tulisan akademik yang bebas dari kesalahan 
tata bahasa dan yang diformat dengan baik adalah aspek terpenting dari penulisan akademik. 
Ini akan membuat esai dapat dibaca, tetapi seringkali aspek lain dari penulisan ini juga 
layak untuk disebutkan. Penulisan rubrik juga dapat digunakan untuk memberikan rencana 
penulisan akademik yang baik. Berikut ini adalah contoh dari penulisan rubrik akademik:

Tabel 5. Contoh Penulisan Rubrik Akademik 

Komponen tulisan Poin Ekspektasi untuk setiap bagian

Pengorganisasian  
teks dan struktur 
penulisan

5

5

5

5

Pendahuluan: Harus memiliki pernyataan tesis yang 
jelas selaras dengan badan tulisan
Badan esai: Harus terstruktur dengan baik, memiliki 
paragraf yang kohesif, dan mengalir dengan baik.
Bahasa: Harus memiliki gaya bahasa yang sesuai bagi 
audiens dan untuk mencapai tujuan
Kesimpulan: Harus menyertakan ringkasan yang 
jelas tentang poin-poin utama dari badan esai dan 
terhubung dengan topik tesis.
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Komponen tulisan Poin Ekspektasi untuk setiap bagian

Isi 25

25

Menjawab pertanyaan: Gagasan harus disajikan 
dengan baik dan konsisten terkait dengan pertanyaan 
esai.
Berpikir kritis: Menunjukkan tingkat analisis kritis 
yang tinggi, dan memasukkan berbagai sudut pandang 
yang relevan.

Kualitas bukti 15

5

Penelitian: Gagasan yang didukung oleh sumber yang 
kredibel dan relevan.
Teks dan daftar referensi akurat.

Tatabahasa 8 Struktur kalimat jelas, konsisten, dan bebas kesalahan.

Pemformatan 2 Memformat seperti yang diminta. Keseluruhan alur 
presentasi.

  

2.5. Struktur Esai Akademik

Sementara struktur esai yang disampaikan oleh Rolls & Wignell (2013) mungkin tampak 
terlalu preskriptif. Struktur tersebut memberikan kerangka kerja yang sangat baik untuk 
seorang peneliti yang sedang memulai penulisan akademik, atau seorang mahasiswa yang 
mengalami kesulitan menyusun esai.

Tabel 6. Struktur Esai Akademik 

Pendahuluan
Pernyataan umum
Pernyataan tesis
Garis besar gagasan utama yang akan Anda diskusikan
Tubuh
Paragraf A
Kalimat topik
Bukti pendukung 
Bukti pendukung
Bukti pendukung
Kalimat kesimpulan
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Paragraf B
Kalimat topik
Bukti pendukung 
Bukti pendukung
Bukti pendukung
Kalimat kesimpulan
Paragraf C
Kalimat topik
Bukti pendukung 
Bukti pendukung
Bukti pendukung
Kalimat kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulan poin-poin utama; pendapat terakhir (bisa membuat parafrase 
dari apa yang disebutkan di dalam pendahuluan). 

 Sumber: Rolls & Wignell (2013)

Banyak akademisi menulis pendahuluan dan kesimpulan mereka di saat terakhir, untuk 
memastikan bahwa keduanya mencerminkan apa yang ada di badan esai. Untuk para penulis 
esai pemula, lebih baik menulis pendahuluan terlebih dulu, untuk memastikan bahwa hal 
tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun periksalah selalu dan direvisi jika 
perlu ketika badan esai selesai ditulis.

2.6. Membuat Pernyataan Tesis dari Pertanyaan Esai

Contoh-contoh berikut berdasarkan karya Rolls & Wignell (2013) yang menunjukkan 
bahwa tidak ada cara tepat untuk membuat pernyataan tesis. Satu hal yang penting adalah 
bahwa pernyataan tesis merupakan tanda mengenai isi tesisnya.
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Pertanyaan Esai 1

Apa yang dimaksud dengan istilah globalisasi?
Diskusikan efek globalisasi pada setidaknya satu dari perihal-perihal berikut:
• Perdagangan
• Bisnis
• Konsumerisme
• Hubungan Internasional
• Karya seni
Pernyataan tesis 1a
Esai ini akan membahas efek positif dan negatif dari globalisasi dalam kaitannya 
dengan konsumerisme, perdagangan, dan bisnis.
Pernyataan tesis 1b
Esai ini dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan globalisasi, 
dan kemudian membahas efek positif globalisasi terhadap seni di Australia.

Pertanyaan Esai 2

Terlepas dari dampak negatifnya terhadap kesehatan, industri tembakau 
tetap menjadi bagian penting dari perekonomian banyak negara. Diskusikan 
efek ekonomi dari industri tembakau dalam kaitannya dengan setidaknya satu 
dari tingkat industri berikut ini:

• Tingkat primer (petani)
• Tingkat sekunder (bisnis kecil)
• Tingkat tersier (pendapatan pemerintah)

Pernyataan tesis 2a
Esai ini akan menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari industri tembakau 

menguntungkan ekonomi global di tingkat industri primer, sekunder dan tersier.
Pernyataan tesis 2b

Terlepas dari dampak negatifnya terhadap kesehatan, industri tembakau 
tetap menjadi bagian penting dari perekonomian Australia. Esai ini akan 
membahas bagaimana rezim pajak Pemerintah Federal menerima lebih banyak 
uang ketimbang jumlah yang perlu digunakan untuk mengobati penyakit yang 
disebabkan oleh tembakau.
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2.7. Menulis Pendahuluan

Pendahuluan adalah paragraf yang paling penting dalam sebuah esai, karena 
menguraikan pernyataan tesis dan memberi pembaca rambu-rambu yang jelas mengenai 
apa yang akan mereka baca dalam esai. Pendahuluan harus mencakup poin-poin berikut ini:

Latar belakang informasi
Ini biasanya terdiri dari satu atau dua kalimat untuk memperkenalkan 
topik dan memberikan informasi latarbelakang.
Pernyataan tesis 
Ini memperkenalkan topik atau argumen utama yang menjadi dasar 
esai.
Garis besar
Garis besar ini membuat pembaca tahu mengenai batasan esai, dan 
bagaimana esai itu disusun.
Cakupan
Bagian ini hanya diperlukan jika fokus esai dipersempit. Ini 
memungkinkan pembaca mengetahui fokus esai.

Contoh:

Latar belakang Dalam dua tahun terakhir, telah nyata bahwa ancaman katak 
tebu ke Top-End Australia semakin meningkat. Jumlah mereka 
terus bertambah di Taman Nasional Kakadu dan menyebabkan 
kerusakan pada lingkungan yang masih asli ini.

Pernyataan 
tesis

Esai ini akan membahas efek katak tebu terhadap lingkungan 
Taman Nasional Kakadu dan menunjukkan bahwa hal tersebut 
akan menyebabkan kerusakan lingkungan secara permanen.

Garis besar Ini akan terlihat, pertama dengan membahas karakteristik 
katak tebu, dan kemudian memeriksa prediksi efek jangka 
panjang pada hewan Kakadu dan industri pariwisata.

Cakupan Karena data yang tersedia hanya tentang efek katak tebu pada 
goanna, katak dan buaya, maka hanya hewan-hewan ini saja 
yang akan dibahas.
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2.8. Menulis Paragraf

Paragraf membentuk blok bangunan esai. Dalam esai akademik, paragraf harus 
memperkenalkan satu gagasan utama dan memberikan bukti pendukung yang menguraikan 
gagasan utama. Bukti pendukung ini perlu dirujuk sebagai referensi dalam teks. Gagasan 
utama sering disebut sebagai kalimat topik, dan memberi peta bagi pembaca tentang apa 
yang akan terjadi selanjutnya di dalam esai.

Paragraf harus memiliki awal (kalimat topik), tengah (bukti), dan kalimat ringkasan 
di akhir (jika paragraf panjang). Esai yang mengalir dengan baik lebih mudah dibaca. Para 
penulis dianjurkan menggunakan kata-kata dan kalimat penghubung untuk menyambung 
paragraf mereka.

Paragraf berikut telah diadaptasi dari Rolls dan Wignell (2013, hal 63).

Kalimat topik Orang tua mestinya membacakan cerita untuk bayi. 
Smith dan Brown (2010) menjelaskan bahwa aktivitas ini 
membantu para bayi membaca, yang pada tahap akhirnya 
akan membantu mereka melihat hubungan antara kata-
kata di halaman dan bahasa. Hal ini juga akan membantu 
bayi untuk melihat bahwa buku dan membaca merupakan 
pengalaman positif, di mana ‘momen bercerita’ biasanya 
menjadi pengalaman antar pribadi yang nyaman antara 
orang tua dan anak

Kalimat 
pendukung 
dengan bukti

Kalimat topik 
& kalimat 
penghubung

Alasan lain mengapa pemanasan global menjadi 
perhatian utama adalah karena efek yang ditimbulkan 
pada habitat. Ini akan terjadi karena lapisan es yang 
mencair meningkatkan level air di seluruh dunia. Negara-
negara dataran rendah akan terkena dampak paling serius. 
Sebuah studi oleh CSIRO (1999) telah memproyeksikan 
bahwa pada tahun 2020 sejumlah negara di Pulau Pasifik 
perlu dievakuasi. Karena habitat manusia akan terpengaruh, 
demikian juga habitat tumbuhan dan hewan.

Kalimat 
pendukung 
dengan bukti
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2.9. Presentasi Akademik

Presentasi adalah situasi yang melibatkan pembicaraan dengan sekelompok orang untuk 
menyampaikan maksud, mendidik, atau berbagi informasi. Presentasi juga memiliki beberapa 
bentuk alat bantu visual pendukung seperti slide, papan tulis, proyeksi atau flip chart (papan 
yang dilengkapi dengan kertas plano untuk menulis catatan). Bagian berikut akan membahas 
poin-poin penting yang diperlukan dalam menyusun presentasi akademik. Ini menyoroti 
syarat-syarat gaya dan struktur, aksi presentasi dan menawarkan saran untuk meningkatkan 
penampilan individu. Presentasi akademik mengambil bentuk yang sama, tetapi tujuannya bisa 
sangat berbeda. Secara khusus, presentasi akademik mewakili ujian lisan. 

Karena itu, ketika menilai presentasi Anda, dosen akan mencari:

• Pemahaman terhadap topik dan audiens

• Keluasan dan kedalaman yang sesuai

• Argumen di dalam konten

• Struktur yang jelas: awal, tengah dan akhir yang berbeda

• Alat bantu visual yang cocok

• Membuktikan bahwa telah berlatih presentasi

• Waktu atau lama bicara yang tepat

Seperti halnya semua keterampilan akademik lainnya, keterampilan presentasi akademik 
dapat dipelajari dan terus ditingkatkan melalui latihan. Salah satu cara menangani presentasi 
adalah dengan membaginya menjadi tiga tahap mudah:

 2.10. Perencanaan

Perencanaan menyeluruh akan memungkinkan dapat menyampaikan maksud Anda 
dengan cara yang penuh pertimbangan dan logis. Tiga faktor kunci yang harus disiapkan 
ketika merencanakan presentasi Anda:

• Tujuan

Fokus: Ketika Anda merencanakan presentasi, berkonsentrasilah pada apa yang benar-
benar penting. Apa masalah sebenarnya? Apa yang perlu Anda capai pada akhirnya? 
Tetapkan hal-hal tersebut sebagai tujuan.

Tujuan: Tetapkan tujuan Anda dan bagaimana akan mencapainya. Semua penekanan 
Anda harus ditempatkan pada tujuan-tujuan ini selama presentasi, dan akan 
memengaruhi setiap aspek presentasi.
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• Audiens

Jenis audiens mungkin memengaruhi format presentasi Anda dan isinya, misalnya, 
presentasi teknis untuk audiens khusus mungkin lebih formal daripada ke grup diskusi. 
Tanyakan kepada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut tentang audiens yang dituju:

 ■ Siapa mereka?

 ■ Apa alasan mereka menghadiri?

 ■ Berapa banyak yang mungkin hadir?

 ■ Orang seperti apa - usia, pendidikan, status?

 ■ Apa yang sudah mereka ketahui tentang subjek?

 ■ Apa kemungkinan sikap/bias mereka?

 ■ Lokasi

Aspek penting lain dari perencanaan adalah menyangkut lokasi. Pengaruhnya penting 
pada bagaimana Anda merencanakan konten dan mengatur diri Anda sendiri. Jika Anda 
memiliki akses ke tempat presentasi, maka kunjungan awal akan membantu. Aspek-aspek 
yang mungkin ingin Anda periksa meliputi:

 ■ tipe dan ukuran ruangan

 ■ pengaturan tempat duduk –statis atau bergerak dinamis

 ■ posisi pembicara (Anda)

 ■ ketersediaan peralatan, misalnya papan tulis, proyektor,  
OHP, flip chart, alat perekam

 ■ akustik (suara)

 ■ fasilitas untuk kebutuhan khusus

2.11. Persiapan

ATURAN 1: Konten adalah bagian terpenting dari presentasi Anda.

ATURAN 2: Visual harus meningkatkan kualitas, bukan mengurangi presentasi Anda. 

Struktur yang jelas akan memungkinkan audiens untuk memahami tema utama Anda. 
Untuk mempermudahnya, bagi presentasi Anda menjadi tiga bagian: Pendahuluan, Bagian 
Utama dan Kesimpulan.
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Urutan ketika presentasi adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan 2. Tubuh utama 3. Kesimpulan

Tentukan gambar, garis 
besar tujuan Anda

Jelaskan temuan utama 
Anda

Ringkaslah setiap poin yang 
dibuat

Beri tahu mereka apa yang 
akan Anda katakan kepada 
mereka

Memberitahu mereka Katakan apa yang baru 
saja Anda katakan kepada 
mereka

Pertimbangkan melakukan sesuai urutan 3 - 1 - 2 ini saat mempersiapkan presentasi 
Anda:

3. Kesimpulan 2. Pendahuluan 1. Tubuh utama

Bekerja mundur dari 
keseluruhan kesimpulan 
Anda untuk memastikan 
semua pernyataan penutup 
telah didukung selama 
presentasi.

Utamakan menyampaikan 
kepada audiens Anda 
tentang apa yang akan 
dibicarakan dan sebutkan 
bidang-bidang utama yang 
akan dikembangkan selama 
presentasi.

Perluas masing-masing 
poin kunci Anda agar 
pernyataan penutup dapat 
dibenarkan.

 

2.12. Presentasi

Presentasi akademik tidak selalu dalam aturan formal; kadang-kadang presentasi 
berlangsung di ruang kelas di depan kelompok kecil sesama mahasiswa. Apa pun situasinya, 
presentasi harus dilihat sebagai peluang penting untuk membagikan pengetahuan Anda 
secara profesional. Sebagai pembicara, pertimbangkan masalah praktis berikut:

• Jangan hanya membaca teks dari slide yang bukan dari kata-kata Anda sendiri. 
Ingat audiens bisa membaca!

• Pertimbangkan apakah duduk atau berdiri merupakan posisi yang paling tepat 
- berdiri lebih disukai, tetapi untuk presentasi kelompok, kadang-kadang orang 
yang tidak berbicara lebih memilih untuk duduk, sementara yang berdiri hanya 
pembicara utama.

• Jangan melipat tangan atau memasukkan tangan ke saku. 
• Gunakan kartu memori sebagai alat bantu. Usahakan agar kartu berukuran 

kecil agar dapat dipegang dengan satu tangan, dan tidak dibaca seperti naskah. 
Audiens tidak ingin melihat Anda menundukkan kepala sepanjang presentasi.
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• Jangan memegang-megang peralatan atau furniture. 
• Selalu memiliki duplikat presentasi Anda atau salinan cadangan untuk berjaga-

jaga jika terjadi masalah yang tidak direncanakan - misalnya, peralatan yang 
tidak berfungsi, alat penyimpan rusak, perubahan tempat mendadak.

Berkenaan dengan kualitas pribadi yang disukai:
• Bahasa tubuh terbuka - tangan di samping Anda atau bengkokkan siku di depan 

tubuh Anda.
• Lihatlah audiens - jangan terpaku pada satu titik, tetapi edarkan pandangan 

dengan santai.
• Tersenyumlah
• Nada suara yang jernih dan rata - tidak terdengar atau terlalu keras untuk 

ukuran ruangan, atau berapa banyak orang yang hadir. Nada rendah lebih 
disukai untuk jumlah audiens kecil; nada yang lebih besar diperlukan untuk 
jumlah audiens yang lebih besar dan di ruangan yang lebih besar.

• Cobalah untuk menghindari penggunaan terlalu banyak gerakan atau 
pengulangan kata atau frasa tertentu mis. ‘Anda tahu’, ‘dan seterusnya, dan 
sebagainya‘ dan ‘maksud saya ini adalah’, ‘umm’, err”.

• Bersikap antusias tetapi jangan terlalu bersemangat dengan apa yang Anda 
katakan dan mulailah keluar dari subjek. Poin-poin penting dapat membantu 
Anda dan audiens untuk tetap fokus dan menghindari serangan verbal.

Ingat Anda tidak sendirian, bahkan pembicara yang paling terlatih pun akan menderita 
kegugupan. Saran-saran berikut dapat membantu meredakan perasaan cemas:

•  Cobalah beberapa latihan relaksasi. Duduk, bernapaslah selama satu hitungan 
dan keluar selama empat hitungan; teruskan ini selama lima menit, untuk 
sementara hanya berkonsentrasi pada penghitungan dan ritme pernapasan 
Anda.

• Latih presentasi Anda beberapa kali sebelum acara yang sebenarnya. 
Pengulangan akan membantu Anda mengingat tindakan, pengaturan waktu, 
dan bagian-bagian penting secara lebih mudah, daripada membaca konten di 
atas kertas atau layar secara pasif.

• Latihlah mental Anda jika tidak dapat berlatih secara fisik. Visualisasikan 
diri Anda berbicara, bahasa tubuh Anda, apa yang harus Anda lakukan; coba 
bayangkan urutan presentasi untuk mendapatkan gambaran tentang alur 
materi, dan bagaimana Anda dapat membantu audiens memahami poin-poin 
terpenting. Ketahui subjek Anda!
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• Sebelum Anda sampai pada saatnya presentasi, jangan menjejalkan sesuatu 
pada saat terakhir. Cobalah untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dan 
tidak terkait dengan acara mendatang.
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Intisari

Stres selama presentasi adalah salah satu penyebab paling berat dari presentasi yang tidak 
efektif. Oleh karena itu, bab ini bertujuan menyampaikan cara untuk mengidentifikasi stres dan 
kecemasan selama presentasi akademik. Peserta pelatihan harus menjalani proses bagaimana 
mengelola stres dan kecemasan.

3.1. Pendahuluan

Penelitian dapat dianggap menuntut, menantang, sulit, dan menegangkan. Banyak 
dari kita takut memberikan presentasi lisan, namun cepat atau lambat sebagai peneliti, kita 
wajib melakukannya. Stres adalah fakta kehidupan dan masalah utama yang dihadapi oleh 
banyak orang. Tujuan dari modul ini adalah membantu peneliti untuk dapat melihat lebih 
dekat kemungkinan penyebab stres, bagaimana stres dapat dikelola, diantisipasi dan diatasi 
ketika hal itu muncul. Beberapa strategi mengatasi stres yang efektif dibahas di modul ini. 
Para peneliti telah menunjukkan bahwa ‘bicara pada diri’ secara positif, manajemen waktu, 
dan mentoring adalah strategi yang berharga dan efektif untuk mengurangi stres selama 
presentasi. 

Ada pepatah lama yang mengatakan, ‘Jika seorang peserta pelatihan belum 
mempelajarinya, hal itu karena sang pelatih belum dilatih’. Peserta pelatihan akan 
berkeinginan untuk belajar jika memahami manfaat yang akan diterima dari pelatihan ini. 
Bagi para peneliti, setelah menyelesaikan riset dan mendapatkan temuan-temuan baru, lalu 
bagaimana kita akan membagikan temuan dan pengetahuan baru yang berharga ini kepada 
orang lain? Presentasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai hal 
ini. Namun banyak dari kita tidak memiliki pengalaman dalam teknik presentasi yang baik 

03 Mengelola Stres selama Presentasi dan 
Aspek Praktis Komunikasi Lisan dalam Riset
Noormala Dato Amir Ishak
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dan efektif. Kecemasan dan stres dapat membuat pengalaman presentasi awal menjadi sulit 
bagi kita. Stres membuat sakit, tetapi kita harus mengatasinya. Melangkah di depan audiens 
dan menerima tatapan banyak pasang mata bisa sangat menakutkan. Kita takut untuk berdiri 
di depan dan mempresentasikan temuan penelitian. Kita gugup dan khawatir jika kita benar-
benar lupa apa yang akan kita katakan – dan dicemooh! Ini semua merupakan pemikiran 
yang dapat menyebabkan stres. Jelas, bagaimana pendapat orang lain tentang kita sangat 
berarti, dan kita perlu mengatasi presentasi kita.

3.2. Tujuan Modul Adalah untuk Mencapai Hal-hal Berikut;

a. Identifikasi stres dan kecemasan saat presentasi.

b. Belajar membuat stres bekerja untuk kita, menguasainya, dan 
mempertahankannya.

c. Menjelajahi cara-cara mengelola stres sehingga mampu menghilangkannya, 
ketimbang membiarkannya mengaburkan pemikiran kita.

d. Menunjukkan antusiasme yang bersemangat untuk memberikan yang terbaik 
saat presentasi.

e. Merenungkan dan menerapkan keterampilan komunikasi lisan yang efektif 
dan mengesankan dalam presentasi.

3.3. Melihat Stres Lebih Dekat 

Apa itu Stres? Menurut definisi, stres dikatakan sebagai respons fisik, mental, atau 
emosional terhadap peristiwa yang menyebabkan ketegangan fisik atau mental. Dengan 
kata sederhana, stres adalah kekuatan luar yang memengaruhi perasaan batin. Istilah “stres” 
diciptakan oleh Selye (1950), yang mendefinisikannya sebagai “Tingkat keausan pada tubuh”.

Menyampaikan presentasi yang efektif bukan hanya menyiapkan materi yang tajam 
dan berlatih dengan baik. Faktor-faktor eksternal, seperti penyakit, gangguan peralatan 
audiovisual, dan kejenakaan audiens, memengaruhi kemampuan seseorang untuk 
mengarahkan perhatian audiens dan menyampaikan presentasi yang sempurna. Oleh karena 
itu, seseorang perlu mempersiapkan diri menghindari kegugupan, menangani masalah yang 
tidak terduga, dan menyampaikan presentasi. Ketakutan dan kekhawatiran menambah stres. 
Utamanya, stres merupakan konsekuensi dari interaksi antara kondisi kerja eksternal dan 
respons psikologis internal individu terhadap kondisi ini (Cooper, 2001). Hal tersebut dianggap 
sebagai persepsi subjektif dari seorang individu, misalnya stres ditentukan oleh penilaian 
individu yang bersangkutan terhadap penyebab stres eksternal. Implikasinya adalah bahwa 
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apa yang dianggap Peneliti A mengancam; Peneliti B dapat mempertimbangkannya sebagai 
tantangan positif. Sehingga, dalam literatur dibedakan antara dua jenis stres: stres positif dan 
negatif (Palmer & Gyllensten, 2008). Stres positif belum tentu berbahaya. Ini adalah jenis 
stres yang disebabkan oleh tantangan yang dipaksakan sendiri, yang dapat menstimulasi 
dan memotivasi, tetapi dianggap dapat dikendalikan. Dalam kasus sebaliknya adalah stres 
negatif, yang tidak dipilih atau dipaksakan sendiri oleh masing-masing peneliti. Stres 
negatif disebabkan oleh tuntutan dari lingkungan yang melebihi kemampuan dan sumber 
daya individu (Lazarus & Folkman, 1984). Situasi ini terjadi karena tuntutan pekerjaan atau 
kehidupan melebihi kepercayaan diri individu terkait kapasitasnya untuk mengatasi (Cox, 
1993; Leung et al., 2008). Modul ini akan fokus pada stres positif dan negatif yang dihadapi 
selama presentasi.

Lingkungan sekitar bisa menjadi lautan keraguan, kritik, kecemburuan dan kepahitan. 
Namun, kita masih bisa menavigasi lautan ini. Menyampaikan presentasi bisa dikatakan 
menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jika tidak menyenangkan, ini bisa menguras dan 
mengarahkan kita menjadi stres. Tidak banyak dari kita menyadari bahwa stres disebabkan 
oleh sistem kepercayaan kita sendiri. Pilihan dan cara kita memandang maupun bereaksi 
terhadap pengalaman merupakan penyebab dari sebagian besar stres kita. Berapa banyak 
dari kita yang percaya bahwa kita dapat mengubah hal ini? Sudahkah Anda merasakan 
respons berikut ini di benak Anda?

• Ini adalah presentasi pertama saya di depan audiens.

• Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat presentasi berdampak bagi 
audiens. Mereka akan menganggap saya membosankan.

• Presentasi akan gagal.

• Saya tidak punya waktu untuk mempersiapkan presentasi.

• Sangat sulit untuk meringkas penelitian saya dalam presentasi ini.

• Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi audiens.

Memang, di mana pun kita melihat, ada cerita tentang orang-orang yang takut 
memberikan presentasi. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak melakukan apa pun yang 
layak untuk diberikan saat presentasi. Karenanya, hal ini akan menjadi titik awal yang 
sulit bagi kita. Namun, dengan pola pikir yang benar, kita sebenarnya dapat menggunakan 
ketakutan sebagai aset yang luar biasa. Kita perlu menggunakan kesempatan untuk melakukan 
presentasi sebagai motivasi untuk menyelam lebih dalam ke penelitian kita. Kesempatan 
untuk berbicara di depan audiens mungkin hanya tendangan yang perlu kita lakukan untuk 
berbagi projek penelitian yang serius (Anderson, 2018)!
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3.4. Stres dan Kepribadian

Stres tidak memengaruhi semua orang dengan cara yang sama. Dalam mengeksplorasi 
alasan perbedaan reaksi terhadap stres, para peneliti telah menjelaskan beberapa teori yang 
mungkin berguna bagi kita, yaitu memahami kepribadian kita.

a. Apakah kita orang dengan Tipe A? Jika demikian, kita memiliki dorongan 
dan ambisi yang kuat, agresivitas, daya saing, kebutuhan untuk menyelesaikan 
sesuatu dan memenuhi tenggat waktu, terlihat gelisah dan tidak bisa sabar. 
Kita cenderung mendorong diri kita sendiri dengan keras dan berusaha untuk 
mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Ketika kita perlu mempersiapkan 
presentasi, kita cenderung merasa stres.

b. Atau apakah kita orang dengan Tipe B? Di sini kita termasuk orang yang santai, 
sabar dan dapat meluangkan waktu untuk menghargai waktu serta keindahan. 
Kita tidak dikejar oleh waktu dan kurang kompetitif dibandingkan Tipe A. Kita 
cenderung tidak terlalu stres ketika perlu melakukan presentasi.

Jika kita adalah orang dengan kepribadian Tipe A, maka kita mungkin memiliki 
kepribadian agresif, suka bermusuhan dan memicu perdebatan dalam komunikasi. Orang 
dengan kepribadian Tipe B akan merasa stres saat memiliki perasaan bahwa kita sedang 
dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, perlu 
meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan orang lain dan hadir dengan percaya diri.

3.5. Faktor-Faktor Stres

Kita mungkin melihat stres sebagai tembok dan berhenti bergerak lebih jauh. 
Beberapa orang mungkin melihat stres sebagai tangga agar dikenali oleh orang lain. Ketika 
mempersiapkan presentasi tentang penelitian yang dilakukan, kita perlu mengenali gejala-
gejala stres. Beberapa indikator stres negatif adalah:

• Berkomunikasi lebih sedikit.

• Kurang energi, cemas - terutama ketika sadar bahwa harus menyiapkan presentasi

• Gangguan tidur

• Gangguan nafsu makan (terutama pada hari presentasi!) 

Semua ini dapat menyebabkan kelelahan dan dapat terjadi bahkan sebelum kita 
presentasi! Selain indikator di atas, bahasa juga bisa menjadi penyebab stress. Terutama 
jika menggunakan bahasa Inggris yang bukan merupakan bahasa ibu kita, sedangkan kita 
diharapkan untuk presentasi dalam bahasa tersebut.
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Di sisi lain, dalam presentasi juga dikenal stres positif yang disebut sebagai Eustress. Hal 
ini tidak berbahaya; tingkat kecemasan yang sedikit meningkat dapat memotivasi kita untuk 
melakukan tindakan yang diperlukan, sehingga kita bisa siap secara efektif untuk acara 
tersebut. Jenis stres ini dapat membuat kita lebih waspada dan bersemangat. Ada sejumlah 
tanda yang dapat menunjukkan bahwa kita mengalami kecemasan tampil. Tanda-tanda ini 
mulai muncul tepat sebelum presentasi kita, beberapa jam atau beberapa hari sebelum itu, 
atau bahkan pada saat kita mengetahuinya. Tabel 1 menunjukkan contoh-contoh pikiran 
negatif yang mungkin kita miliki sebagai pembicara yang disebabkan oleh stress, yang akan 
ditunjukkan seperti di bawah ini, sekaligus dengan cara-cara bagaimana mengubah pikiran-
pikiran ini menjadi positif. Bayangkan saja tubuh kita diberi energi untuk menghadapi 
berbagai keadaan dan akan bersiap untuk menghadapi semua tantangan. Jantung yang 
berdentum-dentum karena stres sekarang berubah menjadi kegembiraan dan semangat 
untuk beraksi. Dengan demikian kita menjadi kurang cemas dan akan lebih percaya diri.

Tabel 7. Reaksi Terhadap Stres

 
Pikiran Negatif Pengganti Positif

‘Ini akan menjadi bencana’ ‘Saya akan berupaya melakukan sebaik mungkin’
‘Saya tak pernah bagus 
sebelumnya. Ini akan buruk 
sekali’ 

 ‘Hanya karena sebelumnya saya bermasalah dengan 
hal ini, maka tidak berarti segalanya akan buruk”

‘Mereka tidak akan menyukai 
saya’

‘Mereka menyukai topik penelitian saya yang telah 
mereka baca, jika tidak, maka mereka tidak akan 
mendengarkan saya’ 

 ‘Mereka mencari cara untuk 
menjatuhkan saya’

 ‘Mereka sedang memberikan kesempatan kepada 
saya untuk menunjukkan pengetahuan saya terhadap 
sesuatu yang dengan susah payah saya pahami’

 ‘Mereka akan menanyakan 
pertanyaan yang akan 
menunjukkan kelemahan saya’

‘Jika hal ini menjadi perkara besar, mereka tidak 
akan mendengarkan presentasi saya. Bagaimana 
saya dapat membicarakan hal tersebut dengan cara 
yang positif?’

‘Saya akan gagal sebagai 
pembicara jika saya tidak bagus 
dalam presentasi ini’

 ‘Jika saya tidak bagus saya ingin ada kesempatan 
lain untuk mempresentasikannya di lain waktu.’

Sumber: Learning Development, University of Leicester (2009)
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3.6. Techno-Stress

Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan stres yang dialami oleh 
individu ketika menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama selama 
presentasi. Hal ini merujuk pada setiap dampak negatif pada sikap, pikiran, perilaku atau 
fisiologi tubuh yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh teknologi. Jadi, 
apakah kita menyalahkan teknologi untuk jenis stres ini? Apakah kita paham komputer 
untuk menyiapkan slide presentasi kita? Apakah kita cukup cerdas untuk menggunakan 
proyektor LCD sekaligus laser pointer di tangan saat presentasi? 

Techno-Stress adalah penyakit modern yang membuat para peneliti stres. Penyebabnya 
berasal dari meningkatnya pengguna sistem, kemajuan teknologi dan meningkatnya 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas presentasi. Ada tiga sumber techno-stress:

• Techno-overload – merasakan tekanan untuk bekerja lebih cepat dan lebih lama 
karena penggunaan teknologi. Kita cenderung menekan diri kita dengan mencoba 
memasukkan terlalu banyak informasi dalam presentasi kita.

• Techno-complexity – memperpanjang jam kerja reguler untuk melakukan riset dan 
mempersiapkan presentasi, dan hal-hal lainnya. Hal ini merupakan situasi ketika 
sistem komputer yang kompleks digunakan untuk penelitian, sehingga memaksa 
kita untuk menghabiskan waktu, berupaya belajar dan memahami bagaimana 
menggunakan aplikasi baru dan memperbarui keterampilan kita.

• Techno-uncertainty – dianggap sebagai kekurangjelasan apakah seseorang harus 
berhubungan dengan aktivitas riset terkait teknologi di dalam presentasi. Kita selalu 
berada di tahap mempelajari kembali segala sesuatu dengan cepat dan kerap.   

3.7. Akibat Stres

Ketika kita mengalami ketegangan, kegelisahan atau stres tentang suatu peristiwa, reaksi 
fisik tertentu terjadi secara otomatis. Jika kita ingat saat membuat presentasi, kita mungkin 
bereaksi seperti di bawah ini (Gallo, 2017):

• suara kita bergetar;
• telapak tangan berkeringat;
• kita mengalami sesak napas;
• detak jantung kita meningkat;
• perut kita sakit atau seperti ada kupu-kupu;
• kita mengalami perasaan takut yang menyeluruh.
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Reaksi ini mendorong produksi hormon yang akan melengkapi kita untuk melawan 
atau melarikan diri dari situasi yang berbahaya atau mengancam. Ini dikenal sebagai 
respons ‘melawan atau menyerah’; tubuh kita waspada, siap untuk bertindak dan sedang 
mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini. Setelah peristiwa yang mengancam 
selesai, tubuh kita secara bertahap akan kembali normal. Meskipun proses ini dirancang 
untuk membantu kita dalam situasi yang berpotensi mengancam, hal itu dapat menyebabkan 
kesulitan, terutama jika tingkat kecemasan kita terlalu besar dan/atau hal itu terjadi untuk 
jangka waktu yang lama.

3.8. Cara-cara Mengelola Stres

Tidak mungkin (dan naif) bagi siapa pun untuk menghilangkan stres. Kuncinya 
adalah menghindari stres jika memungkinkan, dan belajar untuk mengatasinya. Bagaimana 
kita beradaptasi dengan stres adalah kuncinya. Belajarlah untuk mengenali adanya stres. 
Pengelolaan stres adalah keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan, baik untuk 
kesehatan yang lebih baik dan untuk pengalaman hidup yang lebih baik. Berikut ini adalah 
beberapa cara yang akan membantu dalam mengelola stres.

a. Manajemen Diri dan Self-talk (Bicara pada Diri Sendiri) Secara Positif

Setiap orang dapat memutuskan apa yang harus dipikirkan dan bagaimana bertindak. 
Ketika kita mengubah pikiran tentang stres, maka kita dapat mengubah respons tubuh 
kita terhadap stres. Strategi kognitif adalah tentang manajemen pikiran. Sedangkan 
strategi perilaku adalah tentang manajemen perilaku (Manz & Sims, 2001). Individu dapat 
mengubah pikiran, kepercayaan, dan asumsi mereka sendiri untuk meningkatkan kestabilan 
psikologis dan kegembiraan, serta mencegah stres (Beck, 1976; Beck & Emery, 1985). Asumsi 
dasarnya adalah bahwa emosi “diatur” oleh pemikiran kita. Kunci penanganan stres adalah 
menemukan keseimbangan. Dengan demikian, tantangannya bukanlah emosi yang tidak 
menyenangkan dalam diri kita, tetapi pikiran yang menyebabkan emosi ini (Ellis & Dryden, 
1987; Ellis, 1994). Dengan meningkatkan manajemen diri, kita dapat mengidentifikasi dan 
menghindari Self-talk yang negatif dan ‘pemikiran diri sendiri’ yang mengarah pada stres.

Kita perlu melatih diri sendiri untuk mengubah diri di saat stres. Kita perlu belajar 
bagaimana berbicara kepada diri sendiri sehingga dapat mengubah faktor stres eksternal 
menjadi motivasi internal untuk perubahan dan peningkatan. Self-talk yang negatif dan 
tidak menjaga diri, dapat menghancurkan kepercayaan diri dan kreativitas. Ketika self-talk 
terarah, bernas dan bertujuan, maka akan memberikan cahaya dan kehangatan. Ketika kita 
melakukan presentasi, kita akan menemukan bahwa self-talk positif akan memiliki efek 
mengurangi stres. Kita akan dapat berbicara secara positif namun realistis kepada diri kita 
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sendiri. Self-talk yang positif dapat menyebabkan perasaan yang baik. Kita akan memiliki 
kepercayaan diri untuk menghadapi audiens. Cara termudah yang dapat kita lakukan saat 
presentasi adalah mengepalkan area yang tegang pada tubuh kita selama beberapa detik dan 
kemudian mengendurkannya. Jangan lupa untuk menggunakan keterampilan berpikir positif 
yang telah kita latih hingga tiba pada acara tersebut. Katakan pada diri bahwa kita dapat 
melakukannya dan mencoba untuk tidak mengambil kesimpulan tentang bagaimana orang-
orang bereaksi terhadap kita. Beberapa orang mungkin terlihat keras atau tidak tertarik, 
mungkin mereka sebenarnya hanya berkonsentrasi sangat serius pada apa yang sedang kita 
katakan.

Aktivitas: 5 menit untuk aktivitas ini

Baca kumpulan pernyataan self-talk yang menegangkan dan tidak produktif, waspadai 
perasaan kita. Baca kalimat-kalimatnya dengan lantang:

• Saya tidak tahan.

• Saya tidak bisa menghadapinya lagi.

• Saya merasa tidak enak.

• Saya tidak tahu harus berbuat apa.

• Saya selalu jauh di belakang.

• Itu sangat bodoh.

• Saya tidak harus melakukan ini.

• Terlalu banyak yang harus dilakukan.

• Tidak ada yang mau mendengarkan presentasi saya.

• Semua orang sangat tidak kooperatif 

Untuk mengatasi pikiran negatif ini, ikuti tips mengubah kegugupan menjadi keuntungan 
kita:

• Untuk merasa berani, berbuatlah seolah Anda sudah berani!

• Konsentrasi pada subjek presentasi Anda dan tinggalkan pikiran Anda sendiri.

• Rencanakan untuk menikmatinya. Jangan merasa takut; tetapi gembira!

• Tekuk jari kaki di dalam sepatu untuk melepaskan energi gugup.

• Konsentrasi pada pernapasan Anda. Jangan melakukan latihan pernapasan dalam - 
Anda bisa pingsan! Tetapi berkonsentrasilah pada pernapasan secara berirama.
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b.  Carilah Berkah, Bukan Sanjungan

Saat mempresentasikan, fokuslah pada ide-ide penting yang ingin disampaikan. Jangan 
khawatir jika kita tidak melakukannya dengan sempurna. Stres akan mereda ketika motif 
kita adalah untuk berbagi, bukan minta sanjungan (Grenny, 2015). Kunci keberhasilan 
berkomunikasi dalam presentasi adalah penerapan disiplin diri.

Untuk berkomunikasi secara efektif dengan sukses melalui presentasi:

• Kenali audiens. Prinsip utamanya adalah untuk mengingat bahwa tugas pembicara 
adalah memberikan informasi kepada audiens, bukan mengambil dari mereka 
(Anderson, 2018).

• Memahami kebutuhan dan motivasi masing-masing individu. Pembicara perlu 
menempatkan diri pada posisi pendengar dan membayangkan cara terbaik untuk 
memenuhi harapan mereka.

• Antisipasi keberatan.

• Kembangkan medium pendukung. Foto-foto, ilustrasi, video, audio, grafik, infografis, 
animasi, simulasi big-data – yang semua dapat menarik penonton.

• Praktik. Lakukan kontak mata dengan audiens dan tersenyum. Itu akan membuat 
perbedaan besar.

• Koreografi: Visual; Kontak Mata; Hindari Jargon; Kuasai Ruangan

• Tanggapi pertanyaan dan kekhawatiran

• Ringkaslah temuan-temuan penelitian

• Tutup dan dapatkan komitmen

c.  Latihan Membuat Sempurna

Jadilah realistis. Tidak seorang pun mengharapkan banyak, sebanyak Anda 
(Macdonald, 1997). Hindari menekan diri sendiri dengan mempertimbangkan keterbatasan 
Anda. Merencanakan dan berlatih untuk presentasi kita dengan hati-hati dapat berefek 
menguntungkan bagi tingkat kecemasan, termasuk membantu untuk merasa lebih percaya 
diri dan terkendali sebelum presentasi. Semakin siap dan semakin kita tahu materinya, 
semakin besar kemungkinan kita akan mengingatnya setiap merasa gugup atau stres. 
Lakukan sesi latihan berdasarkan lamanya presentasi, seberapa akrab dengan materi dan 
tingkat kepercayaan diri kita. Berdirilah di depan cermin, buatlah video presentasi atau ajak 
seorang rekan untuk mengikuti sesi latihan dan mintalah agar memberikan masukan kepada 
kita. Mempersiapkan pertanyaan di akhir presentasi juga dapat membantu menurunkan 
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tingkat kecemasan. Baca catatan presentasi kita  secara kritis untuk mengidentifikasi 
kelemahan yang mungkin terjadi dan menyiapkan jawaban positif. Bayangkan bahwa kita 
menyampaikan presentasi kepada audiens yang tertarik, terpesona, tersenyum dan bereaksi 
positif. Tanamkan citra positif ini dalam pikiran kita dan ingatlah selalu hal ini tepat sebelum 
kita siap untuk memulai.

Cobalah untuk berlatih menyampaikan presentasi. Berlatih dalam berbagai posisi 
- berdiri, duduk, dengan tangan terbuka lebar, atau dengan satu kaki! Semakin kita bisa 
memadukan dan mengatur posisi, kita akan semakin nyaman dengan presentasi kita. Coba 
juga rekam presentasi kita dan putar kembali untuk mengevaluasi bagian mana yang perlu 
diperbaiki. Mendengarkan rekaman presentasi kita di sebelumnya bisa membuat kita terbiasa 
dengan kebiasaan buruk yang mungkin tidak kita sadari, serta mengilhami pertanyaan kuno: 
“Apakah itu terdengar benar-benar seperti saya?” (Kim, 2014).

d. Bernafas

Kita secara substansial dapat mengurangi hormon stres dalam darah kita hanya 
dengan bernapas dalam-dalam dan perlahan-lahan sambil mengambil sikap yang kokoh. 
Berdiri dengan bangga dan akhirnya kegelisahan di menit terakhir akan hilang! Optimisme 
seringkali merupakan alat terbaik yang dimiliki seseorang untuk mengelola stres. Kekuatan 
berpikir positif tidak bisa diragukan.

e. Bimbingan

Bagian ini tentang presentasi yang dilakukan oleh pembicara yang kurang terampil, 
yang disebut mentee atau anak didik, dan pembicara yang lebih terampil yang disebut 
mentor. Mentor yang terampil akan membimbing, mendukung, dan membiasakan peneliti 
junior dengan seni presentasi dan komunikasi. Banyak manfaat potensial karena memiliki 
seorang mentor yang dapat membantu kita fokus dan mendapatkan kejelasan tentang suatu 
masalah. Mereka dapat menginspirasi kita dan memberikan dorongan dan dukungan moral 
saat dibutuhkan. Mereka juga dapat memfasilitasi akses ke orang-orang di jaringan mereka 
yang mungkin menjadi sumber daya bagi kita (Martinuzzi, 2017).

Pendampingan dapat berbentuk tatap muka, formal atau informal, dalam meningkatkan 
hubungan antarpribadi. Mentor akan mendukung pelatihan, sponsor, perlindungan, 
pengalaman, dan memberikan misi yang menantang kepada mentee. Belajar dengan cara 
meniru dapat menjadi salah satu caranya. Mentee akan meniru gaya presentasi mentor.

Sebagai hasil dari integrasi teknologi baru, e-mentoring dianggap sebagai alternatif yang 
fleksibel (kadang-kadang sebagai pelengkap) selain pembimbingan tatap muka tradisional 
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(de Janasz & Godshalk, 2013; Murphy, 2011; Shrestha, Mei, Edirisingha, Linsey & Burke, 
2009; Single & Single, 2005). Jenis ini merupakan pembimbingan dengan menggunakan alat 
komunikasi yang dimediasi komputer. Mentee akan mendapatkan bimbingan dari mentor 
yang berasal dari berbagai sumber daring.

3.9. Presentasi dengan Stres yang Dikelola

Begitu kita telah mengatasi stres dalam presentasi, kita sekarang perlu menyampaikan 
pesan kepada audiens tentang hasil penelitian. Komunikasi adalah inti dari kesuksesan. 
Beberapa kesalahan yang dilakukan pembicara ketika berhadapan dengan audiens:

a. Bergumam, batuk, memiliki aksen yang berat, atau tidak berbicara cukup keras.

b. Menggunakan jargon ilmiah atau teknis membingungkan yang tidak dipahami 
oleh audiens.

c. Menggunakan kalimat-kalimat bersayap.

d. Periksa kecepatan kita dalam menyampaikan presentasi, berikan beberapa 
‘ruang’ bagi audiens untuk mendengarkan, memproses apa yang telah dikatakan 
dan direfleksikan. Pembicara perlu ‘terhubung’ dengan audiens. Kita dapat 
bertanya kepada audiens apakah kita terlalu cepat atau terlalu lambat.

e. Tingkatkan suara bicara kita. Pastikan penyampaian efektif dengan membuat 
suara lebih menyenangkan. Tekankan pada vokal yang santai dan menggunakan 
pernapasan diafragma. Ini akan membantu mempertajam verbalisasi, ekspresi, 
dan mengatasi rasa takut kita di depan umum.

Komunikasi yang baik dapat membantu kita dalam berjuang melawan waktu. Kita 
mungkin diberikan waktu 15 menit atau setengah jam untuk presentasi, namun kita harus 
mempersiapkannya dengan baik. Kita sudah menyiapkan slide presentasi, video, dan lain-
lain. Namun kita juga perlu mengetahui beberapa aspek:

a. Jangan anggap remeh karena mungkin audiens mengetahui tentang penelitian 
tersebut sebanyak yang kita tahu. Bekerja keras untuk mencapai pemahaman 
yang sama. Kenali audiens kita.

b. Saat presentasi, tarik napas panjang dan luangkan waktu yang diperlukan untuk 
berkomunikasi dengan jelas dan lengkap untuk menghindari pengulangan 
informasi yang sama.

c. Luangkan waktu untuk mendengarkan audiens ketika mereka mengajukan 
pertanyaan dan menatap langsung ke matanya. Berikan waktu untuk 
menjelaskan poin atau konsep sehingga orang lain dapat mengambil manfaat 
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dari pengetahuan dan pengalaman kita yang berkaitan dengan penelitian yang 
kita sajikan.

d. Jangan mengecilkan diri Anda. Artinya, jangan menekankan pada diri sendiri 
bahwa Anda perlu membahas setiap aspek penelitian Anda. Audiens hanya 
ingin mendengarkan presentasi utama tentang:

 ■ Penelitian ini tentang apa? Masalah atau isu apa yang dihadapi?

 ■ Apa tujuan dari penelitian ini?

 ■ Literatur - sebutkan secara singkat.

 ■ Metodologi - bagian ini penting untuk dibagikan kepada audiens.

 ■ Analisis dan temuan.

 ■ Diskusi dan kesimpulan.

Kita hidup di zaman spesialisasi, di mana tak mungkin memiliki jawaban untuk semua 
yang ditanyakan tentang penelitian kita. Jangan takut untuk mengatakan kalau Anda tidak 
punya jawaban untuk pertanyaan tersebut. Cukup ucapkan, “Saya tidak yakin dengan jawaban 
atas pertanyaan Anda. Saya akan meluangkan waktu menemukan jawabannya untuk Anda”.

Salah satu cara untuk menjaga sikap positif yang konstan dalam presentasi adalah dengan 
rela memberikan penghargaan pada diri Anda atas pencapaian yang telah dibuat melalui 
penelitian kita. Suasana hati kita dapat memengaruhi audiens. Ketika kita menunjukkan rasa 
percaya diri yang nyata, sikap ini akan menciptakan reaksi berantai pada semua orang di 
sekitar kita. Ingatlah untuk selalu fokus pada kekuatan, aset, dan spesialisasi kita, bukan pada 
kekurangan kita. Kita spesial. Percayalah pada diri kita sendiri. Kita unik. Kita mungkin 
tersandung sepanjang jalan dalam presentasi, kehilangan kata-kata, tetapi tak apa! Semua 
presentasi yang sukses merupakan keberhasilan dalam berurusan dengan banyak kegagalan 
di sepanjang jalan.

Jangan tertipu dengan melihat orang lain di antara audiens. Mereka mungkin menilai 
Anda dengan berkata pelan, “Dia sangat percaya diri. Saya hanya berharap saya memiliki bakat 
dan kemampuannya.” Orang-orang yang kita lihat tampak begitu percaya diri sebenarnya 
dipenuhi dengan ketakutan yang sama dengan kita, tetapi mereka mengatasi ketakutan 
tersebut dengan berkonsentrasi pada pemikiran tentang kemampuan mereka dan bagaimana 
mereka dapat menyelesaikan presentasi. Segala sesuatu yang baik biasanya dimulai dengan 
keberanian. Hal ini untuk mengangkat diri Anda, dengan memutuskan bahwa Anda bisa 
lebih bahagia, bahwa Anda ingin menjadi lebih bahagia - dan kemudian melakukan satu 
hal kecil untuk membantu Anda memulai dan membuat Anda terus maju. Manajemen stres 
dimulai dengan keberanian. Latihanlah yang akan menentukan.
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Untuk meringkas persiapan presentasi karya penelitian, beberapa pertanyaan dapat 
membantu untuk membimbing kita:

a. Pada skala 1-10, seberapa kompleks informasi yang ingin kita bagikan? Apakah 
penelitian kita adalah tipe kualitatif atau kuantitatif?

b. Pada skala 1-10, seberapa tahan audiens terhadap apa yang akan disajikan? 
Audiens  mungkin menolak presentasi yang bersifat teknis.

c. Seberapa pentingkah ada partisipasi yang tinggi dari audiens? Jika kita 
perlu berinteraksi penuh dari mereka, maka metode presentasi kita perlu 
memanfaatkan partisipasi yang tinggi.

d. Berapa banyak waktu yang tersedia? Pastikan Anda memiliki waktu yang cukup 
untuk mempresentasikan. Jangan berlebihan hingga melampaui batas waktu 
yang diberikan.

Kegiatan 1: Pojok Pembicara:

Kegiatan ini dapat membantu kita mengatasi ketakutan ketika berbicara di depan orang 
lain. Selain itu, juga menyampaikan cara membingkai ide kita menjadi pesan yang efektif 
untuk membangun keterampilan berbicara kita saat ini.

 ■ Durasi: 30 menit

 ■ Jumlah peserta: 20 atau lebih

 ■ Proses: setiap peserta diberikan waktu 3-4 menit untuk melatih keterampilan 
komunikasinya. Peserta tersebut akan membuat presentasi di Pojok Pembicara. 
Ia diberi kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang masalah yang 
mereka anggap perlu dipublikasikan. Pembicara harus menunjukkan keterampilan 
komunikasi yang baik saat presentasi di Pojok Pembicara.

Kegiatan 2: Apa yang Sudah Anda Pelajari?

Mencatat 3 sorotan pembelajaran dan langkah-langkah tindakan yang akan membantu 
Anda menjadi pembicara yang lebih baik.  

POKOK PEMBELAJARAN 
(Apa yang saya pelajari)

LANGKAH-LANGKAH AKSI/TINDAKAN 
(Bagaimana saya bisa menerapkannya)

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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Intisari

Komunikasi non-verbal diyakini mencakup antara 50 - 70% dari komunikasi yang ada. 
Mungkin sulit untuk meningkatkan keterampilan komunikasi non-verbal Anda karena jenis 
komunikasi ini hampir sepenuhnya tidak disadari dan merupakan bagian dari ‘kepribadian’ 
Anda. Selain itu, berbagai budaya dan kelompok sosial memiliki norma yang berbeda di seputar 
komunikasi non-verbal ini.

Modul pelatihan ini bertujuan untuk membahas tentang peran komunikasi non-verbal. 
Pada akhir sesi, audiens harus mengenali gaya komunikasi non-verbal dan dapat mengubah 
kebiasaan yang membuat komunikasi tidak efektif.

4.1. Pendahuluan

Saat Anda menyampaikan pidato, Anda mengirim dua jenis pesan kepada audiens. 
Sementara suara Anda mengirimkan pesan verbal, penampilan dan cara serta perilaku fisik 
Anda menyampaikan informasi secara visual. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 
setengah komunikasi manusia terjadi secara non-verbal. Ketika berbicara di depan suatu 
kelompok, pendengar menilai pesan Anda berdasarkan apa yang mereka lihat dan juga pada 
apa yang mereka dengar.

Ketika berbicara di depan umum atau presentasi akademik, tubuh Anda dapat menjadi 
alat yang efektif untuk menambahkan penekanan dan kejelasan pada kata-kata. Hal itu juga 
merupakan instrumen yang paling ampuh untuk meyakinkan audiens tentang ketulusan, 
kesungguhan, dan antusiasme Anda. Namun, jika tindakan fisik mengganggu atau 
mengandung makna yang tidak sesuai dengan pesan verbal yang ingin disampaikan, tubuh 
dapat mengalahkan kata-kata Anda. Jika tujuan Anda adalah untuk memberi informasi, 
membujuk, menghibur, memotivasi, atau menginspirasi, maka tubuh dan kepribadian yang 
Anda proyeksikan harus sesuai dengan apa yang ingin dikatakan.

04 Komunikasi Non-verbal
Sid Suntrayuth
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Untuk menjadi pembicara yang efektif, Anda harus memahami bagaimana tubuh 
berbicara. Anda tidak dapat berhenti mengirim pesan non-verbal kepada audiens, tetapi Anda 
masih dapat belajar mengelola dan mengendalikannya. Oleh karena itu tujuan utama modul 
ini adalah untuk membantu Anda belajar menggunakan seluruh tubuh sebagai alat bicara. 
Saat Anda membaca terus, Anda akan belajar bagaimana pesan non-verbal mempengaruhi 
audiens, jenis informasi apa yang mereka kirimkan, bagaimana kegugupan dapat dikurangi 
dengan tindakan fisik yang disengaja, dan bagaimana membuat tubuh berbicara sefasih kata-
kata Anda.

4.2. Tindakan Berbicara Lebih Lantang

Tujuan Anda ketika berbicara di depan umum atau presentasi akademik adalah untuk 
berkomunikasi. Untuk menjadi pembicara yang efektif, Anda harus memproyeksikan 
kesungguhan, antusiasme, dan ketulusan dengan membuat sikap dan tindakan untuk 
menegaskan apa yang Anda katakan. Jika tidak, hasilnya bisa menjadi bencana. Seperti apa 
diri Anda, lebih jelas dikomunikasikan melalui perilaku non-verbal ketimbang melalui kata-
kata. Saat menyampaikan pidato, pendengar akan menggunakan indera visual mereka untuk 
menentukan apakah Anda:

• tulus

• menyambut baik kesempatan untuk mengatasinya

• benar-benar percaya dengan apa yang Anda katakan

• tertarik pada mereka dan peduli tentang mereka

• percaya diri dan mengendalikan situasi.

Bagian dari dampak perilaku fisik Anda pada audiens dapat dijelaskan dengan konsep 
empati, kemampuan untuk berbagi dalam emosi atau perasaan orang lain. Ketika Anda 
berbicara, audiens cenderung mencerminkan sikap Anda. Mereka secara tidak sadar 
merasakan apa yang Anda rasakan dan meresponsnya dengan sesuai. Jadi sangat penting 
bahwa tubuh Anda dengan setia menggambarkan perasaan yang sebenarnya.

Jika Anda terlihat santai dan percaya diri, audiens Anda juga akan merasa santai dan 
percaya diri. Jika Anda tersenyum pada audiens, mereka akan menganggap Anda sebagai 
orang yang ramah dan akan membalas Anda. Sedangkan yang paling penting, jika mereka 
yakin bahwaAnda tulus dan dapat dipercaya, mereka akan memperhatikan apa yang Anda 
katakan dan mengevaluasinya berdasarkan kemampuannya sendiri.

Tentu saja, proses ini dapat bekerja dengan cara sebaliknya. Jika Anda merasa tidak 
nyaman, audiens juga akan merasa tidak nyaman. Jika Anda mengerutkan kening - bahkan 
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tanpa sadar - pendengar biasanya akan mengerutkan kening pada Anda. Jika Anda tidak 
melihatnya, maka mereka akan merasa diabaikan. Jika Anda gelisah, mereka akan merasakan 
kurangnya kontrol diri dan kehilangan kepercayaan pada Anda dan pada apa yang Anda 
katakan.

4.3. Mengapa Tindakan Fisik itu Penting

Ketika Anda menunjukkan tindakan fisik yang terarah dan efektif saat berbicara di 
depan audiens, Anda memberikan barometer sejati perasaan dan sikap Anda. Tetapi ada 
manfaat lain juga, yaitu:

a.  Pesan Lebih Berkesan.

Orang menjadi bosan dengan presentasi statis. Itulah sebabnya siaran berita televisi 
hampir selalu mencakup video yang menunjukkan semacam gerak. Jika terjadi kebakaran, 
demonstrasi protes, atau aktivitas visual menarik lainnya, siaran berita biasanya akan 
menampilkannya -bahkan meskipun hal itu bukan berita yang paling signifikan. Siaran 
berita yang berfokus pada “kepala yang bicara” akan segera kehilangan pemirsa, yang bisa 
mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari radio.

Orang-orang juga mengingat pesan yang diterima oleh banyak indera. Kita lebih 
mengingat pada apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Namun, yang kita ingat 
paling baik ketika indera pendengaran dan indera kita terlibat. Sebagai pembicara, Anda 
dapat memanfaatkan kecenderungan ini dengan memberikan rangsangan visual yang 
menarik perhatian audiens Anda dan meningkatkan retensi pesan verbal Anda. Gestur, 
gerakan tubuh, ekspresi wajah - semua ini bisa menjadi alat berharga ketika digunakan 
dengan terampil.

b. Penekanan Menambahkan Arti

Bahasa tertulis memiliki seluruh simbol untuk pesan dengan penekanan: koma, titik, 
titik seru, dan sebagainya. Tetapi ketika Anda berbicara, Anda menggunakan serangkaian 
simbol yang sama sekali berbeda untuk menunjukkan kepada audiens bagian mana dari 
pidato Anda yang paling penting dan untuk menambah kekuatan dan vitalitas kata-kata 
Anda.

Beberapa dilakukan dengan suara. Sedangkan yang sama efektifnya adalah gestur, 
gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Namun, untuk mencapai dampak sebesar mungkin, 
Anda harus mengoordinasikan suara dan tubuh, membuatnya bekerja bersama. Semakin 
banyak metode komunikasi yang Anda gunakan, semakin efektif Anda berkomunikasi.
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c.  Ketegangan Saraf Tersalurkan.

Menjadi gugup sebelum presentasi, sampai batas tertentu, adalah hal yang sehat. Ini 
menunjukkan Anda peduli untuk melakukannya dengan baik. Banyak penghibur top dunia 
mengakui bahwa mereka gugup sebelum pertunjukan. Tapi ketakutan yang sebenarnya - 
jenis yang merusak presentasi - akan membuat Anda tidak menjadi pembicara yang efektif.

Ketakutan dan kegelisahan dalam berbicara di depan umum mempengaruhi tiga 
tingkatan: mental, emosional, dan fisik. Ketakutan mental dan emosional pembicara 
ditaklukkan oleh kepercayaan diri - produk sampingan persiapan dan pengalaman. Namun, 
Anda dapat mengendalikan manifestasi fisik ketakutan dan kegugupan ini dengan cara 
terbaik, yaitu melalui penggunaan gestur dan gerakan tubuh secara sadar. Berbicara di depan 
audiens mengaktifkan kelenjar adrenalin. Detak jantung bertambah cepat. Napas menjadi 
dangkal dan lebih cepat. Otot-otot menjadi tegang. Karena tubuh akan melakukan hampir 
semua hal untuk meredakan ketegangan, Anda mungkin secara tidak sadar melakukan 
tingkah laku yang akan mengalihkan perhatian audiens -kecuali Anda dapat menghilangkan 
ketegangan tersebut.

Gestur dan gerakan tubuh dapat membantu Anda memanfaatkan energi gugup dan 
membuatnya bekerja untuk Anda, alih-alih melawan Anda.

4.4. Cara Membuat Tubuh Anda Berbicara Secara Efektif

Ada beberapa cara berbeda yang dapat Anda gunakan secara efektif untuk alat non-
verbal-gestur, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Bagian berikut menguraikan 
beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tubuh Anda dapat berbicara 
secara efektif:

a. Hilangkan perangai yang mengganggu.

Ralph C. Smedley, pendiri Toastmasters International menuliskan, “Pembicara yang 
berdiri dan berbicara dengan tenang adalah orang yang dapat didengar tanpa lelah. Jika 
postur dan gerak-geriknya begitu anggun dan tidak mencolok, ia mungkin dianggap benar-
benar sukses.” Ketika tindakan berhubungan dengan kata-kata Anda, maka hal tersebut akan 
memperkuat dampak dari pidato Anda - bahkan jika audiens tidak menyadarinya. Tetapi jika 
perilaku Anda mengandung tingkah laku yang tidak terkait dengan pesan yang diucapkan, 
tindakan-tindakan tersebut akan menarik perhatian audiens dan akan membuat jarak antara 
mereka dengan ucapan Anda. Bahkan, alih-alih menambahkan karakteristik fisik, kadang-
kadang pembicara harus menghilangkan hambatan. Apa saja halangan ini? Pada pertemuan 
Toastmasters (pembawa acara) Anda berikutnya, perhatikan pembicara dengan cermat. 
Anda mungkin akan mendeteksi setidaknya beberapa gangguan visual dalam penyampaian 
terjadi pada setiap orang.
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Beberapa tingkahlaku yang melibatkan seluruh tubuh, seperti

• berguncang

• bergoyang

• mondar-mandir.

Tingkah lainnya yang biasa mengganggu pembicara yang tidak berpengalaman atau 
tidak efektif termasuk:

• mencengkeram atau bersandar pada podium

• mengetuk jari

• menggigit atau menjilat bibir

• memainkan uang receh

• mengerutkan kening

• merapikan rambut atau pakaian

• memutar kepala dan mata dari sisi ke sisi seperti kipas angin.

Sebagian besar tindakan ini memiliki dua kesamaan. Pertama adalah ekspresi fisik dari 
kegugupan sederhana. Kedua adalah dilakukan tanpa sadar - pembicara tidak menyadari 
telah melakukannya. Sebagian besar dari kita menyadari kesalahan verbal seperti itu. Kecuali 
kita memiliki peralatan video untuk merekam gerakan, banyak gerakan kita yang salah 
tingkah berlangsung tak terhindarkan. Langkah pertama untuk menghilangkan perilaku 
berlebihan adalah dengan mendapatkan persepsi yang tepat tentang gambaran tubuh Anda. 
Untuk melakukan ini, Anda perlu bantuan.

Langkah selanjutnya adalah menghilangkan perilaku fisik apa pun yang tidak 
mengayakan pidato Anda. Hal ini dapat dicapai dengan menyadari area masalah Anda dan 
dengan pemantauan diri secara sadar selama presentasi berikutnya. Jika Anda memiliki 
beberapa bidang masalah, kerjakan satu per satu. Setelah satu hal dihilangkan, lalu beralih 
kepada hal berikutnya.

b. Jadilah alami, spontan, dan suka bercakap

Satu-satunya aturan terpenting untuk membuat tubuh Anda berbicara secara efektif 
adalah menjadi diri sendiri. Gaya berbicara yang disukai saat ini adalah bicara dengan 
mantap. Ini jauh lebih informal daripada gaya menggebu-gebu yang menjadi ciri orator 
publik di tahun-tahun sebelumnya. Penekanannya adalah pada komunikasi dan berbagi ide 
- bukan pada penampilan atau khotbah.
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Jangan mencoba meniru pembicara lain. Alih-alih, biarkan diri Anda merespons secara 
alami dan spontan apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan katakan. Berusaha keras untuk 
menjadi asli dan alami seperti ketika Anda berbicara dengan teman atau anggota keluarga.

c. Biarkan tubuh mencerminkan perasaan Anda.

Seorang Bapak pembicara publik modern, Dale Carnegie menulis, “Seseorang yang 
menggunakan perasaannya untuk memproyeksikan dirinya yang sejati, bertindak secara 
alami dan spontan. Seorang pembicara yang penuh perhatian biasanya akan menarik.”

Jika Anda tertarik pada subjek Anda, percaya pada apa yang Anda katakan, dan ingin 
berbagi pesan dengan orang lain, gerakan fisik Anda akan datang dari dalam dan sesuai 
dengan apa yang Anda katakan. Dengan melibatkan diri Anda dalam pesan, Anda akan 
menjadi alami dan spontan tanpa harus memikirkannya secara sadar.

d. Membangun rasa percaya diri melalui persiapan.

Tidak ada yang memengaruhi sikap mental pembicara lebih dari kesadaran bahwa ia 
telah mempersiapkannya secara menyeluruh. Kesadaran ini menciptakan kepercayaan diri 
sebagai unsur penting dari berbicara di depan umum yang efektif. Saat siap, perilaku Anda 
dapat diarahkan keluar ke arah audiens, bukan ke dalam atau ke arah kecemasan Anda 
sendiri. Anda tidak akan cenderung mengirim pesan visual yang bertentangan dengan apa 
yang Anda katakan, dan Anda akan merasa lebih mudah untuk bersikap alami dan spontan. 
Anda akan memproyeksikan kualitas yang menakjubkan dari ketulusan, kesungguhan, dan 
antusiasme, hampir tanpa usaha.

Berlatih dan lakukan gladi untuk materi Anda sampai hal tersebut menjadi bagian dari 
Anda, tetapi jangan mencoba untuk menghafal pidato kata demi kata. Ini bisa mengacaukan 
persiapan Anda karena upaya sadar untuk mengingat setiap kata akan membuat gugup dan 
tegang. Lebih baik ketahui materi dengan baik sehingga Anda hanya perlu menghafal alur 
ide. Anda akan menemukan kata-kata yang muncul secara spontan.

4.5. Cara Menggunakan Komunikasi Non-verbal Anda secara Efektif

4.5.1. Cara Melakukan Gerakan dengan Efektif

Gestur mencerminkan kepribadian setiap pembicara. Apa yang tepat untuk satu 
pembicara mungkin tidak cocok untuk Anda. Namun, aturan berikut ini berlaku untuk 
hampir semua orang yang ingin menjadi pembicara yang dinamis dan efektif.

a. Menanggapi secara alami apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan katakan.

Ketika menyampaikan presentasi, Anda mengekspresikan diri secara alami dengan 
gerakan. Tidak peduli bagaimana kepribadian atau latarbelakang budaya, masing-
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masing dari kita memiliki dorongan alami untuk memberi penekanan dan memperkuat 
kata-kata dengan gerakan.

b. Buat situasi yang menggerakkan

Gestur Anda harus merupakan hasil alami dari pikiran dan perasaan unik Anda 
sendiri. Mereka harus muncul secara alami dan seperti kebiasaan sikap Anda dalam 
menyampaikan pesan yang  ingin disampaikan.

c. Menyesuaikan tindakan dengan kata dan kesempatan.

Pesan visual dan verbal Anda harus bertindak sebagai mitra dalam 
mengomunikasikan pikiran atau perasaan yang sama. Ketika seorang pembicara gagal 
untuk mencocokkan gerakan dengan kata-kata, hasilnya bisa konyol, palsu, dan kadang-
kadang lucu. Setiap gerakan yang dilakukan harus bertujuan dan mencerminkan kata-
kata Anda. Dengan cara ini audiens akan mencatat dampaknya ketimbang gestur Anda.

d. Buat gerakan Anda meyakinkan.

Gestur Anda harus hidup dan berbeda jika bermaksud menyampaikan kesan 
yang diinginkan. Jika dilakukan dengan setengah hati maka akan menunjukkan bahwa 
pembicara tidak memiliki keyakinan dan kesungguhan. Setiap gerakan tangan harus 
merupakan gerakan total tubuh yang dimulai dari bahu - tidak pernah dari siku. 
Gerakkan seluruh lengan Anda keluar dari tubuh Anda dengan bebas dan mudah. Jaga 
pergelangan tangan dan jari Anda tetap lentur, bukannya kaku atau tegang.

e. Jadikan gerakan Anda halus dan tepat waktu.

Setiap gestur memiliki tiga bagian: pendekatan, pukulan, dan balik. Selama 
pendekatan, tubuh Anda mulai bergerak untuk mengantisipasi gerakan itu. Pukulan 
adalah gerakan itu sendiri, dan balik akan membawa tubuh Anda kembali ke posisi 
bicara yang seimbang. Alur gerakan - keseimbangan, pendekatan, pukulan, balik, 
keseimbangan - harus dieksekusi dengan lancar sedemikian rupa sehingga hanya 
pukulan yang berkesan bagi penonton.

f. Jadikan gerakan yang alami dan spontan sebagai kebiasaan.

Untuk memperbaiki gestur Anda, berlatihlah - tetapi jangan menunggu sampai hari 
presentasi Anda! Berusahalah meningkatkan kemampuan gerak tubuh Anda di depan 
teman, anggota keluarga, dan rekan kerja. Lepaskan hambatan Anda, isyarat ketika 
Anda menginginkannya, dan biarkan diri Anda merespons secara alami apa yang Anda 
pikirkan, rasakan, dan katakan. Melalui kesadaran dan latihan, Anda dapat menjadikan 
gerak tubuh yang tepat sebagai bagian dari perilaku kebiasaan Anda.
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4.5.2. Bagaimana cara menggunakan ekspresi wajah secara efektif?

Ekspresi pasif mungkin merupakan aset bagi pemain poker yang baik, tetapi bagi seorang 
pembicara itu adalah penghalang bagi komunikasi yang efektif. Orang-orang menonton 
wajah pembicara selama presentasi. Kesopanan, tentu saja, adalah salah satu alasan untuk 
ini, tetapi sama pentingnya adalah kebutuhan untuk mendapatkan data visual yang akan 
membuat pesan pembicara lebih bermakna.

Ketika berbicara, wajah Anda mengkomunikasikan sikap, perasaan, dan emosi lebih 
jelas daripada bagian tubuh yang lain. Menurut psikolog yang mengamati perilaku, orang 
dapat dengan mudah mengenali - hanya dengan mengamati ekspresi wajah pembicara - 
perasaan yang berbeda seperti kejutan, ketakutan, kebahagiaan, kebingungan, jijik, minat, 
tidak percaya, kemarahan, dan kesedihan.

Bagi audiens, wajah berfungsi sebagai barometer apa yang ada di dalam diri Anda. 
Audiens akan melihat wajah untuk mencari petunjuk tentang ketulusan Anda, sikap Anda 
terhadap pesan dan kesungguhan Anda dalam membagikan ide-ide dengan mereka. Hapus 
ekspresi yang bukan milik wajah Anda. Sebab hal tersebut termasuk tingkah laku yang 
mengganggu sekaligus ekspresi tidak sadar yang tidak berhubungan dengan perasaan, sikap, 
dan emosi Anda. Kedua jenis ekspresi wajah yang tidak diinginkan biasanya merupakan 
indikator dari kegugupan.

4.5.3. Cara menggunakan mata Anda secara efektif

a. Kenali materi anda.

Bersiap, yaitu memiliki kendali atas pesan verbal Anda adalah prasyarat untuk 
membangun kontak mata yang efektif dengan audiens Anda. Dengan mengenali materi 
presentasi secara baik akan membuat Anda tidak harus mencurahkan energi mental 
Anda untuk mengingat urutan ide dan kata-kata. Proyeksi Anda harus ke luar kepada 
audiens - bukan ke dalam menuju kekacauan mental.

b. Membangun ikatan

Saat Anda berbicara, Anda berkomunikasi dengan sekelompok orang - tidak tampil 
di depan satu unit tunggal. Jadi membuat kontak mata yang efektif berarti lebih dari 
sekadar mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan; itu berarti berfokus pada audiens 
individu dan menciptakan hubungan orang-per-orang dengan mereka.

Bagaimana Anda melakukan ini? Mulailah dengan memilih satu orang dan berbicara 
dengannya secara pribadi. Tatap mata orang itu cukup lama untuk membentuk ikatan 
visual -mungkin 5 hingga 10 detik, atau waktu yang diperlukan untuk mengucapkan 



67

MODUL No. 4 | Keterampilan Presentasi dan Komunikasi

satu kalimat atau berbagi satu pemikiran. Kemudian alihkan pandangan Anda ke orang 
lain.

c. Monitor umpan balik visual.

Saat Anda menyampaikan presentasi, audiens akan merespons dengan pesan 
non-verbal mereka sendiri. Gunakan mata Anda untuk mencari umpan balik yang 
berharga ini. Dengan memonitor pesan visual ini, Anda dapat mengukur reaksi audiens 
terhadap apa yang Anda katakan, lalu sesuaikan presentasi Anda. Jika orang-orang yang 
hadir tidak melihat Anda, mereka mungkin juga tidak mendengarkan. Terkadang ini 
karena mereka tidak dapat mendengar Anda. Jika Anda tidak menggunakan mikrofon, 
bicaralah lebih keras dan lihat apakah itu mendapat reaksi positif. Atau mungkin mereka 
bosan saja. Jika demikian, Anda harus meraih  kembali perhatian mereka, mungkin 
dengan menggunakan humor yang sesuai, meningkatkan variasi vokal Anda, atau 
menambahkan beberapa gestur atau gerakan tubuh yang bermakna.

4.5.4. Bagaimana cara membuat kesan yang baik?

Kesan pertama sangat penting. Orang yang bertemu untuk pertama kalinya membentuk 
penilaian langsung satu sama lain yang selamanya akan mewarnai hubungan mereka. Saat 
menyampaikan presentasi, audiens akan menilai Anda, dan kesan awal yang Anda buat pada 
mereka akan secara langsung memengaruhi keberhasilan presentasi.

a. Penampilan Anda

Suka atau tidak, penampilan fisik sangat memengaruhi cara orang lain menilai 
Anda. Saat Anda menyampaikan presentasi, penampilan Anda menyampaikan pesan 
visual yang kuat kepada audiens, yaitu pesan yang penting untuk kesuksesan Anda 
sebagai komunikator. Aturan praktis cara berpakaian yang baik adalah setidaknya 
berpakaianlah sebaik orang yang mengenakan pakaian terbaik di antara audiens Anda. 
Jika audiens akan mengenakan jas dan gaun, kenakan jas atau gaun terbaik Anda - 
pakaian yang akan membawa Anda paling banyak dipuji. Pastikan kondisi setiap jenis 
pakaian bersih, dirancang dengan baik, dan pas.

b. Sebelum Anda bicara

Kesan pertama dibuat sebelum Anda diperkenalkan untuk memulai presentasi. 
Ketika audiens tiba, persiapan harus diakhiri -Anda tidak harus mempelajari materi 
presentasi Anda. Lebih baik berbaurlah dengan audiens, dan proyeksikan sikap ramah, 
percaya diri yang akan membuat presentasi Anda sukses.



68

c. Menit pertama

Ketika berbicara, terutama jika Anda tidak dikenal oleh audiens, bagian terpenting 
dari presentasi adalah menit pertama. Selama beberapa detik itu, orang-orang yang 
hadir akan membuat penilaian kritis tentang Anda. Mereka akan memutuskan apakah 
Anda percaya diri, tulus, ramah, terlihat ingin menyampaikan sesuatu, dan layak 
mendapatkan perhatian mereka. Sebagian besar, mereka akan mendasarkan keputusan 
ini pada apa yang mereka lihat.

Setelah perkenalan, berjalanlah dengan percaya diri ke posisi pembicara. 
Seimbangkan tubuh saat Anda mengambil posisi bicara. Capai keterhubungan langsung 
dengan audiens melalui  gabungan antara kontak mata langsung dan senyum hangat. 
Pertahankan gestur dan gerakan Anda seminimal mungkin selama beberapa saat ketika 
memulai presentasi - biarkan audiens terbiasa dengan Anda.

Referensi:

Toastmasters International (2011) “How to Become Skilled in Nonverbal Communication 
Gesture- Your Body Speaks”
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Intisari

Sub-modul ini membahas teori kekayaan medium yang mengidentifikasi mode terbaik 
mengomunikasikan pesan, sarana yang tepat untuk pesan Anda, sebagian besar berupa 
software slide (PowerPoint), durasi waktu yang tepat untuk presentasi, menyampaikan 
persuasi yang hasilnya melampaui presentasi di panggung, berbagi panggung, berpikir seperti 
seorang desainer saat mempersiapkan presentasi, prinsip tiga detik, jenis slide dan storyboard 
yang tepat, mengatur slide, diagram, dan animasi presentasi dengan hati-hati.

5.1. Tujuan Modul

Setelah menyelesaikan subjek ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami berbagai jenis medium komunikasi dengan tingkat kekayaan yang 
berbeda;

2. Memahami strategi dan pentingnya menggunakan presentasi sebagai medium 
komunikasi; dan

3. Memahami teknik-teknik untuk mengembangkan slide presentasi.

Seorang peneliti harus mengembangkan kompetensi dan keterampilan untuk memilih 
medium yang paling tepat untuk mengkomunikasikan proses penelitian dan temuan kepada 
pembaca, secara internal di dalam tim peneliti dan secara eksternal kepada berbagai audiens. 
Pilihan medium yang baik akan menghemat waktu dan uang, serta menguatkan niat baik. 
Informasi akan ditransfer dengan mudah dan secara persuasif demi membangun pemahaman 
bersama antara pengirim dan penerima. Dengan demikian, pengiriman informasi yang 
mudah dipahami melalui medium yang efektif juga akan meningkatkan kredibilitas dan 
membangun citra seorang peneliti sebagai orang yang profesional atau kompeten.

05 Keterampilan Medium yang Penting Bagi Peneliti
Tur Nastiti & Nurul Indarti
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Aspek keterampilan medium yang penting bagi para peneliti akan dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu: kekayaan medium, strategi untuk presentasi persuasif, dan teknik untuk 
mengembangkan slide presentasi. Setiap bagian diuraikan dalam sub-bagian berikut.

5.2. Kekayaan Medium

Peneliti dapat menjadi komunikator yang efektif dengan memilih medium yang tepat 
untuk setiap pesan. Meskipun tidak ada satu definisi untuk medium “terbaik”. Selanjutnya, 
peneliti perlu mempertimbangkan kekayaan informasi untuk setiap medium. Kekayaan 
informasi mewakili jumlah informasi yang dapat dibawa oleh medium komunikasi serta 
sejauh mana medium memungkinkan pengirim dan penerima mencapai pemahaman 
bersama. Gambar 2 menunjukkan kekayaan informasi dari medium komunikasi.

Gambar 2. Kekayaan Informasi Medium Komunikasi

Sumber: Jones, G. R., and George, J. M. 2014. Contemporary Management 8th Edition. USA: 
McGraw Hill Education.
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Komunikasi tatap muka memiliki kekayaan informasi tertinggi karena dapat 
memanfaatkan sinyal verbal dan non-verbal untuk dapat dipahami dengan cepat. Komunikasi 
lisan yang disebarkan secara elektronik memiliki kekayaan informasi tertinggi kedua, misalnya 
percakapan telepon dengan informasi yang kaya dengan nada suara, penekanan pengirim, 
dan umpan balik cepat, tetapi tidak memberikan isyarat non-verbal visual. Komunikasi 
tertulis yang ditujukan secara pribadi memiliki kekayaan yang lebih rendah dari pada bentuk 
komunikasi verbal, tetapi masih diarahkan pada orang tertentu. Komunikasi tertulis yang 
ditujukan secara pribadi membantu memastikan penerima benar-benar membaca pesan. 
Tipe komunikasi ini secara umum contohnya surat pribadi dan email. Komunikasi tertulis 
yang ditujukan kepada umum memiliki kekayaan informasi terendah. Tipe ini cocok untuk 
mengirim pesan ke banyak penerima di mana diharapkan (sedikit) umpan balik (misalnya 
Buletin, laporan, dan lain-lain).

Peneliti dapat menggabungkan penggunaan berbagai medium berdasarkan tujuan 
komunikasi. Berikut ini adalah contoh penelitian berbasis tim. Pada tahap pendahuluan, 
anggota tim peneliti bisa menggunakan komunikasi tatap muka untuk saling mengenal 
dan membangun kesepakatan tim. Setelah mengembangkan peran dan tanggung jawab 
masing-masing, anggota tim dapat menggunakan telepon, email, atau pesan media sosial 
untuk berkoordinasi di antara mereka. Seiring dengan kegiatan koordinasi, komunikasi tatap 
muka dapat dilakukan secara teratur untuk membahas masalah penelitian strategis. Laporan 
akhir kemudian dapat dikembangkan melalui komunikasi tertulis yang bersifat umum untuk 
menyebarluaskan temuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

5.3. Strategi untuk Mengembangkan Presentasi yang Kuat

5.3.1. Medium Presentasi yang Tepat untuk Menyampaikan Pesan 

Laporan akhir juga dapat disampaikan secara efektif melalui presentasi. Baru-baru ini, 
presentasi dipilih sebagai medium tatap muka yang kuat. Orang-orang lebih suka presentasi 
dan ingin mencurahkan waktu untuk menjadi pembicara, serta sebagai audiens. Namun, 
hanya karena Anda memiliki sesuatu untuk dikomunikasikan dan slot waktu untuk diisi, 
tidak berarti presentasi formal dengan slide adalah pilihan yang tepat. Membaca memo yang 
ditulis dengan serius mungkin dianggap lebih persuasif oleh sebagian audiens. Orang lain, 
peneliti seperti Anda, mungkin lebih suka video. Pembicara dapat menggabungkan berbagai 
medium dalam presentasi dengan tujuan untuk membangun pemahaman secara efektif.

Seiring dengan penerapan presentasi sebagai medium komunikasi, peneliti perlu 
memahami bahwa presentasi tidak terbatas pada satu waktu atau tempat. Presentasi dapat 
direkam, diudarakan, disiarkan via internet, diunduh, dan didistribusikan. Dengan demikian, 
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juga tidak harus memiliki slide. Presenter dapat menggunakan selebaran, sketsa, video, 
flipchart (papan dengan kertas-kertas yang bisa dibalik), dan apa pun yang akan membantu 
orang menerima pesan.

Jumlah audiens dan tingkat interaksi juga menentukan jenis medium yang dipilih. 
Karena itu, sebelum mulai bekerja dengan software presentasi, pikirkan tentang audiens dan 
tempatnya. Apakah Anda akan berbicara dengan beberapa anggota tim dalam suasana intim? 
Kerumunan besar di auditorium? Atau grup kecil yang akan terhubung dari jarak jauh? Lihat 
Gambar 2 untuk contoh ide tentang bagaimana menyampaikan pesan kepada seseorang atau 
banyak orang, dalam satu panggung atau dalam pengaturan yang lebih spontan.

 
Gambar 3. Tipe-Tipe Presentasi

Sumber: Duarte, N. 2012. HBR Guide for Persuasive Presentation. USA: Harvard Business 
School Publishing Corporation.  
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5.3.2. Mengembangkan Software Slide

Terdapat banyak software slide. Dua yang akhir-akhir ini sering digunakan oleh mahasiswa 
adalah PowerPoint dan Prezi. PowerPoint adalah perangkat lunak yang dipasang di komputer 
untuk memungkinkan pengguna fleksibel bekerja di mana saja, dengan atau tanpa koneksi 
internet. Sekarang ini, di dunia yang terhubung sepenuhnya oleh internet, perangkat lunak 
online telah menarik lebih banyak perhatian. Prezi adalah perangkat lunak untuk presentasi 
yang menggunakan gabungan gerakan, zoom, dan spasial untuk menghidupkan gagasan dan 
menjadikan peneliti sebagai pembicara hebat. Dengan kelebihan ini, pembicara kreatif dan 
imajinatif akan lebih memilih Prezi.

Perangkat lunak presentasi adalah cangkang kosong sebagai wadah untuk ide-ide kita. 
Ini adalah alat penting untuk membantu pembicara, namun, itu juga dapat menjadi alat 
yang buruk di tangan komunikator yang buruk. Karena itu, seorang pembicara harus bias 
memanfaatkan tanpa menyalahgunakannya. Pembicara harus tahu persis apa yang ingin 
dicapai dan mengandalkan perangkat lunak untuk mencapainya, tidak lebih dari itu.

Pembicara dapat menggunakan perangkat lunak presentasi untuk membuat dokumen, 
menyusun catatan teleprompter, dan memvisualisasikan ide. Tetapi pisahkan tugas-tugas 
itu untuk menghindari jebakan yang paling umum. Caranya adalah dengan menunjukkan 
kepada audiens hanya apa yang ingin mereka lihat, pada saat mereka ingin melihatnya.

Hal di atas disebut sebagai slideument yaitu slide yang sepenuhnya berisi kalimat. 
Pembicara terperangkap dalam jebakan ini dengan berpikir bahwa penjelasan detail perlu 
ditunjukkan dalam presentasinya. Namun, karena menggunakan PowerPoint maka yang 
diperlukan adalah hanya poin-poin kuat di setiap slide, bukan kalimat kuat. Jadi, jangan 
memproyeksikan seluruh dokumen dalam slide. Tidak ada yang mau menghadiri pembacaan 
lamban, membosankan dan karena sesungguhnya orang bisa membaca sendiri dengan lebih 
efisien. Disarankan untuk mengedarkan dokumen sebelum atau setelah presentasi, sehingga 
tidak diperlukan lagi slide yang banyak teks. 

Jika perlu, gunakan perangkat lunak presentasi untuk mengembangkan catatan 
teleprompter yang berupa slide dengan poin-poin penting. Monitor yang ditempatkan hanya 
di depan pembicara akan menampilkannya, sehingga tak terlihat dari pandangan audiens. 
Hal ini membantu pembicara yang harus menyampaikan beberapa presentasi tiap bulan, 
masing-masing disesuaikan untuk audiens yang berbeda. Gambar 3 menunjukkan contoh 
slideument.
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Gambar 4. Slideument
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5.3.3. Tentukan Durasi Presentasi yang Tepat

Presentasi yang singkat dan ringkas membutuhkan persiapan lebih lama. Bahkan, jika 
Anda bertanya-tanya, “Apa kesamaan presentasi yang hebat?” Kemudian, jawaban yang 
konsisten adalah “Presentasi yang pendek.” Waktu berlalu. Dalam Bahasa Indonesia, kita 
mengatakan bahwa ‘waktu adalah uang’. Waktu adalah sumber daya yang menakutkan 
sehingga membutuhkan perlindungan dan manajemen yang lebih baik dengan banyak 
pertimbangan prioritas. Bukan rahasia lagi bahwa orang sangat menghargai waktu mereka.

Konsekuensinya, seorang pembicara perlu menginvestasikan waktu yang lebih lama 
untuk mempersiapkan presentasi persuasifnya. Tetapi banyak pembicara tidak menyadari 
bahwa mereka harus menghabiskan banyak waktu agar dapat menghemat waktu audiens. 
Lebih mudah untuk berbicara aktif selama satu jam daripada membuat presentasi yang 
ketat. Tidak ada jalan keluar kecuali pembicara menginvestasikan waktu yang panjang untuk 
membuat presentasi singkat.

Secara psikologis, orang bisa bertahan hanya dalam 18 menit. Mereka memiliki toleransi 
presentasi 30 hingga 40 menit. Lebih dari itu, mereka akan mulai menggeliat. Petunjuk ini 
relevan untuk memandu pertemuan produktif yang hanya berlangsung selama 60 menit. 
Dengan keterbatasan ini, seorang peneliti membutuhkan keterampilan untuk mempersiapkan 
presentasi yang ringkas.

Berikut adalah lima strategi untuk memperketat pembicaraan dan membuat pendengar 
tetap terlibat:

1. Mendengarkan audiens

Mereka adalah audiens Anda yang memiliki kuasa untuk menentukan tingkat 
keberhasilan presentasi Anda. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami ide 
besar yang Anda sampaikan dalam presentasi. Dengan demikian, mereka berkuasa. 
Maka mendudukan diri dalam posisi audiens adalah syarat. Berusahalah lebih banyak 
mendengarkan pikiran mereka. Apa alasan mereka menghadiri sesi ini, apa harapan 
mereka, dan apa kegiatan mereka yang berkontribusi terhadap pesan Anda? Dengan 
mendengarkan audiens, seorang pembicara dapat memiliki kemampuan untuk mengukur 
waktu yang dibutuhkan untuk presentasi, mentransfer pesan dan mempersuasi audiens.

2. Rencanakan 60% slot waktu untuk menyampaikan konten

Jika ada sesi satu jam penuh, alokasikan tidak lebih dari 40 menit untuk 
menyampaikan presentasi. Sehingga masih akan menyisakan waktu untuk tanya jawab, 
panel, atau bentuk diskusi lainnya. Menjadi tantangan tersendiri untuk membuat audiens 
terlibat dalam waktu 40 menit itu. Dengan demikian, setiap medium interaksi dapat 
digunakan dalam sesi presentasi, seperti video, gambar, atau diskusi interaktif.
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3. Potong slide deck Anda

Sebenarnya pembicara dapat mengembangkan banyak slide presentasi, namun batasan 
waktu sangat ketat. Sehingga perlu menempatkan hanya slide-slide strategis yang diperlukan, 
dan menyimpan slide lainnya yang hanya akan ditampilkan ketika dibutuhkan berdasarkan 
permintaan audiens.

4. Berlatihlah dengan menghitung waktu maju dan mundur 

Berikut adalah ide untuk mengukur periode waktu yang diperlukan untuk presentasi. 
Pertama, pertahankan penghitung waktu untuk mengukur waktu asli yang diperlukan untuk 
menyampaikan presentasi. Setelah mengetahui angkanya, pembicara akan menemukan jarak 
antara waktu aslinya dan batasan waktu yang diminta. Pikirkan strategi untuk mencocokkan 
kedua periode itu. Kemudian, lakukan latihan dengan penghitung waktu mundur untuk 
mengukur penampilan yang telah diperbaiki.

5. Akhiri dengan dua cara yang alamiah

Buatlah setidaknya dua cara untuk mengakhiri presentasi Anda secara alamiah. Buat 
akhiran yang ‘palsu’ (ringkasan dari ide-ide yang dibahas, misalnya) dan akhiran yang nyata, 
mungkin kisah inspirasional yang menjadi pesan utama.

5.3.4. Mempersuasi di Luar Panggung

Presentasi adalah kegiatan multi tahap. Ini bukan hanya tentang sesaat berbicara di depan 
audiens Anda, tetapi dimulai sejak seorang pembicara berkomitmen untuk presentasi. Hal 
ini berlanjut setelah pembicaraan yang sebenarnya, yaitu ketika pembicara menindaklanjuti 
audiens. Jadi, jika seorang pembicara ingin meyakinkan di luar panggung, pikirkan secara 
terperinci segala kegiatan terkait sebelum, selama, dan setelah presentasi.

Sebelum

Setelah membuat komitmen akan presentasi dalam suatu acara, pikirkan secara 
terperinci tentang tujuan, audiens, informasi, manfaat, keberatan, dan konteks presentasi 
yang dimaksud. Karenanya, kesadaran akan faktor medium dan waktu juga akan diperlukan. 
Kemudian, mulailah mempersiapkan presentasi. Jika audiensnya adalah kolega, pembicara 
dapat mengirimi mereka ringkasan pesan dan slide presentasi Anda sebelum presentasi. 
Jika mereka adalah audiens eksternal, maka mengirim biografi dan poin pembicaraan akan 
diperlukan sebelum presentasi. Dengan membagikan konten presentasi kepada mereka 
sebelumnya, seorang pembicara memutuskan untuk mengarahkan audiens dan memperjelas 
bagaimana mereka akan mendapat manfaat dari ceramah ini.
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Ketika Berlangsung

Jika seorang pembicara perlu membagikan selebaran selama presentasi, bawalah lebih 
dari cukup dan rekrut sukarelawan untuk membagikannya pada waktu yang tepat. Selain itu, 
diskusi melalui komunikasi tatap muka atau dengan media sosial –yang dilakukan asisten- 
juga penting. Jika ada tujuan buzz atau gaung eksternal, unggah slide secara online bersama 
dengan semua video dan foto –yang mendukung presentasi.

Setelah

Tindak lanjuti dengan ucapan terima kasih, survei, bacaan tambahan atau bahan 
tontonan untuk menjaga pesan tetap segar di benak orang. Survei diperlukan untuk 
menemukan ruang pengembangan presentasi. Namun, pendekatan you-attitude (sikap yang 
berorientasi pada audiens) harus diterapkan ketika berkomunikasi dengan audiens. Buat 
mereka mengerti bahwa data dalam survei bermanfaat untuk memberikan layanan yang 
lebih baik bagi mereka dan peserta lain dengan tujuan kepuasan pelanggan.

5.3.5. Membagi/Memberikan Panggung

Presentasi dari satu orang pembicara bisa menjadi sebuah monolog yang membosankan. 
Meskipun Anda seorang pembicara akrobatik dengan banyak daya tarik, monolog yang 
membosankan juga bisa menjebak Anda lebih dalam. Kunci untuk mendapatkan dan 
mempertahankan perhatian audiens adalah terus menerus menyampaikan hal baru. Seorang 
pembicara dapat melakukannya dengan dua taktik berikut:

Mengajak presenter lainnya

Undang orang lain untuk bergabung dengan Anda di panggung atau melalui video. 
Mereka mungkin seorang ahli atau praktisi yang bersedia berbagi pengalaman terkait. 
Dalam suatu presentasi, seorang moderator bisa mengundang pembicara untuk memotivasi 
mahasiswa menemukan fase karir yang luar biasa. Saat mempresentasikan materi, pembicara 
tersebut dapat mengundang pembicara lain –misalnya pengguna layanannya- untuk berbagi 
komentar evaluasi setelah menggunakan produknya. Alur presentasi ini memberikan 
khalayak dengan berbagai pendekatan tentang bagaimana menemukan karier yang menarik 
sekaligus bagaimana mempertahankan kesenangan dan kepuasan pelanggan.

Mencampur medium Anda

Kekayaan medium memberikan pengetahuan mengenai berbagai medium komunikasi 
yang efektif dan persuasif. Kemudian, pikirkan berbagai medium yang bisa digabungkan 
dalam presentasi. Tambahkan video untuk menyuntikkan humor, pemanasan, menjelaskan 
proses, atau mengenai proses lain yang terkait. Figur dan gambar mungkin bermanfaat 



78

juga. Dengan demikian, jika pelajaran berbasis pengalaman lebih diperlukan daripada 
demonstrasi, maka kegiatan interaktif apa pun juga berharga.

Kemunculan teknologi menyediakan konektivitas yang lebih baik di antara berbagai 
medium komunikasi. You-tube dan media sosial berbasis visual lainnya menyediakan 
gambar dan video untuk mendukung presentasi. Kahoot dan platform gratis pembelajaran 
berbasis permainan lainnya memfasilitasi pertukaran interaksi antara pembicara dan audiens. 
Superevent dan berbagai aplikasi event dapat mendukung penggabungan antara komunikasi 
tatap muka dan komunikasi berbasis media sosial untuk acara dan konferensi. Oleh karena 
itu, semua sumber berbasis teknologi ini menyediakan medium panggung berbagi yang tidak 
terbatas bagi pembicara yang kreatif.

Semua penjelasan di atas terkait dengan kekayaan medium yang kemudian dilanjutkan 
dengan strategi untuk mengembangkan presentasi yang kuat. Penjelasan lebih lanjut 
dalam sub-modul keterampilan medium yang mendasar ini akan memberikan wawasan 
dalam mengembangkan slide untuk presentasi. Pembahasannya tersebar dalam berbagai 
topik pemikiran seperti seorang desainer, tes tiga detik, memilih jenis slide yang tepat, 
mengembangkan storyboard, mengatur slide dengan hati-hati, mengubah kata menjadi 
diagram, dan mengembangkan animasi yang informatif.

5.4. Teknik mengembangkan slide presentasi

Slide bisa sangat dibutuhkan dalam presentasi. Untuk presentasi informal dan sedikit 
audiens mungkin tidak memerlukan slide. Tetapi berbagai presentasi lain dengan audiens 
formal dan besar akan membutuhkan banyak slide. Seorang peneliti yang berperan sebagai 
pembicara harus memiliki keterampilan mengembangkan slide. Bukan hanya tentang 
menulis tetapi juga menggambar dengan imajinasi. Untuk mengawalinya, perhatikan kutipan 
inspirasional ini:

Di studio, kami tidak menulis cerita, kami menggambarnya.

Walt Disney

5.4.1. Berpikir Seperti Desainer

Presentasi adalah salah satu alat komunikasi bisnis yang paling populer. Mereka menarik 
pelanggan, peneliti, dan karyawan ke jalur yang tepat. Penyaji yang paling efektif berpikir 
seperti seorang desainer. Penyaji yang baik menampilkan data dengan jelas, sederhana, dan 
meyakinkan. Mereka memilih visual yang menyampaikan makna. Mereka membuat dan 
mengatur slide yang membujuk audiens dan membantu mereka memecahkan masalah.
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Meski berpikir seperti seorang desainer, Anda tidak akan menjadi seorang ahli desain. 
Tetapi Anda akan membuat pilihan yang lebih baik ketika dihadapkan pada hamparan slide 
kosong. Gambar 4 mengilustrasikan slide kosong dan slide yang dirancang dengan baik.

Gambar 5. Transformasi Slide yang Lugu

5.4.2. Buat Slide yang Membuat Orang Bisa Langsung Tahu dalam Tiga Detik

Audiens hanya dapat memproses satu alur informasi pada satu waktu. Mereka akan 
berbicara, atau membaca slide. Mereka tidak akan melakukan keduanya secara bersamaan 
(apalagi tanpa kehilangan bagian penting pesan Anda). Jadi pastikan mereka dapat dengan 
cepat memahami visual dan kemudian mengalihkan perhatian mereka kembali ke apa yang 
dikatakan presenter.

Setiap slide harus melewati uji-sekilas. Orang harus bisa memahaminya dalam tiga detik. 
Untuk membuat slide yang lulus uji-sekilas:

1. Batasi teks Anda. Buatlah teks yang singkat dan mudah dibaca. Buat ukuran 
huruf sebesar mungkin sehingga orang-orang di belakang ruangan dapat 
melihatnya.

2. Koordinasikan elemen visual. Gunakan palet atau gradasi warna yang konsisten. 
Foto harus diambil oleh fotografer yang sama atau terlihat seolah seperti itu. 
Ilustrasi harus dilakukan dengan gaya yang sama.

3. Atur elemen dengan hati-hati. Sejajarkan teks grafik dan blok. Ukur objek dengan 
tepat. Jika satu elemen lebih besar dari yang lain, audiens akan menafsirkan 
bahwa objek yang lebih besar berarti lebih penting.
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Lihatlah slide pada Gambar 6 untuk contoh tes tiga detik. Terdapat tiga tahap dalam 
membuat presentasi. Meskipun poin-poin ditampilkan secara detail, audiens akan masuk ke 
dalamnya dengan mengetahui topik utama slide, yaitu tentang tiga tahap presentasi dalam 
tiga detik. Ketiga tahap tersebut adalah tahap penelitian, tahap pembuatan slide, dan tahap 
pemolesan (sebagaimana ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 3 pada slide). Setelah mendekode 
informasi visual ini maka pembicara bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan lisan 
mengenai setiap tahap dalam proses tersebut.

Gambar 6. Contoh Uji Tiga Detik



81

MODUL No. 4 | Keterampilan Presentasi dan Komunikasi

5.4.3. Pilih Jenis Slide yang Tepat

Ada banyak tipe slide yang bisa dipilih secara tepat oleh pembicara sesuai keperluan 
spesifiknya dalam presentasi. Jenis-jenisnya adalah:

1. Walk-in slide. Slide yang sudah siap ketika orang memasuki ruangan. Ini akan  
menciptakan kesan pertama.

2. Title slide/Judul slide. Ini menunjukkan judul, nama Anda, afiliasi, dan nama acara. 
Ini membantu mengarahkan dan memfokuskan audiens.

3. Bullet slide. Gunakan poin-poin untuk mengelompokkan ide-ide terkait ke dalam 
daftar, tetapi jangan tampilkan semuanya sekaligus. Jika Anda melakukannya, 
audiens akan mengetahuinya dan mendahului presentasi Anda.

4. Big-word slide. Jenis slide ini menunjukkan satu kata atau frasa pendek dalam 
huruf berukuran besar -satu pesan atau ide yang ingin disampaikan oleh seorang 
pembicara pada saat itu.

5. Quote slide/Kutipan slide. Kutipan oleh para ahli atau dari dokumen-dokumen 
penting untuk menambah kredibilitas atau dukungan faktual pada pesan Anda, 
tetapi dengan jelas menunjukkan dari mana materi itu berasal.

6. Data slide/Slide data. Pembicara mungkin perlu menampilkan data saat menjelaskan 
penelitian atau melaporkan kinerja unit bisnis.

7. Video slide. Slide berisi video untuk tujuan tertentu.

8. Walk-out slide. Berikan sesuatu yang bermanfaat saat audiens keluar dari ruangan. 
Sesuatu yang berkesan tentang presentasi Anda.

5.4.4. Storyboard Satu Gagasan per Slide

Sebelum produksi dimulai seorang pembuat film menggambarkan adegan untuk 
memastikan bagian-bagian akan menyatu, baik secara struktural, konseptual, maupun 
visual. Pembicara yang baik menggunakan proses perencanaan yang sama sebelum mereka 
membuat slide.

Buatlah sederhana. Gambarlah representasi visual dari ide-ide Anda di kertas tempel. 
Ini adalah fase penciptaan ide sehingga corat-coret saja tidak masalah, selama Anda 
memahaminya. Batasi diri Anda untuk satu ide per slide. Buat sebanyak yang Anda butuhkan 
untuk memberikan momen sendiri pada setiap ide di atas panggung. Silakan lihat Gambar 6 
untuk contoh storyboard.
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Gambar 7. Storyboard

5.4.5. Mengatur Elemen Slide dengan Hati-hati

Dengan mengatur elemen slide secara hati-hati, pembicara dapat membantu audiens 
memproses informasi lebih mudah. Hal tersebut juga akan membebaskan orang untuk 
mendengar apa yang Anda katakan. Ikuti lima prinsip desain ini ketika mengatur elemen 
untuk menyederhanakan slide.

ALUR

Dengan menggunakan slide pada Gambar 8, mata audiens akan melihat figur lampu 
terlebih dahulu, kemudian beralih ke kata inovatif, dan terakhir membaca secara terperinci 
semua kalimat ‘4 cara agar lebih inovatif.’ Aliran ini membantu audiens untuk fokus dengan 
cepat pada topik inovasi dalam slide ini.

Gambar 8. Alur
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BIDANG PUTIH

Bidang putih adalah bidang terbuka di sekitar perihal yang menarik, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 9. Bidang Putih

HIRARKI

Hirarki visual yang jelas memungkinkan pemirsa dengan cepat melihat elemen yang 
paling penting seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10 yang menggunakan hirarki atas-
bawah. Pertama, audiens akan melihat pria yang kecewa pada gambar yang ditampilkan di 
atas. Selanjutnya, prosentase akan diperhatikan, dan akhirnya audiens akan melihat informasi 
detail seperti yang dinyatakan dalam kalimat lengkap.

Gambar 10. Hirarki
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KONTRAS

Gunakan kontras untuk memusatkan perhatian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11. 
Perhatikan bagaimana gambar latar belakang yang kabur menonjolkan bagian putih sehingga 
dapat diproses dengan cepat. Dengan menggunakan kontras, audiens dapat memusatkan 
perhatian pada satu gambar tanpa kehilangan tampilan makro dari gambar tersebut.

Gambar 11. Kontras

KESATUAN

Slide dengan tampilan visual yang terpadu membuat pesan terasa kohesif seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 12. Kedua slide tersebut menggunakan latar belakang biru tua yang 
dikombinasikan dengan kata dan gambar berwarna putih. Tampak bahwa slide dirancang 
oleh orang yang sama.

Gambar 12. Kesatuan
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5.4.6. Mengubah Kata-Kata Menjadi Diagram

Membuat diagram, akan lebih baik daripada menulis banyak kata dalam slide. Hal ini akan 
membantu memperkuat pesan kepada audiens. Jika seorang pembicara memahami konsep 
dan alur pesan maka akan mudah menerjemahkan kata ke dalam diagram. Pemahaman 
ini akan membantu merekonstruksi kata-kata menjadi beberapa bagian yang digambarkan 
dalam diagram. Gambar 13 dan 14 menggambarkan perbandingan sebelum dan sesudah 
slide dengan kata-kata dan slide dengan diagram. Audiens akan tertarik pada gambar yang 
menggunakan diagram.

Gambar 13. Sebelum

Gambar 14. Setelah
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5.4.7. Mengetahui Kapan Menggunakan Animasi

Animasi adalah alat komunikasi yang kuat - tetapi hanya bila digunakan untuk 
meningkatkan pesan Anda. Animasi yang efektif dapat menunjukkan cara kerja. Gunakan 
animasi untuk mengontrol gerakan mata terhadap urutan tahapan-tahapan suatu proses. 
Animasi juga dapat membantu untuk mematahkan presentasi yang membosankan. Buatlah 
selaras dan sebangun dengan presentasi. Jangan terlalu banyak menggunakannya karena 
justru akan mengganggu.

 Sebagai seorang akademisi, saya menemukan banyak presentasi mahasiswa 
menggunakan animasi yang dimasukkan di antara kata-kata dalam slide. Antara lain berupa 
potongan klip yang berasal dari adegan film atau menggunakan teknik bumerang yang 
bergerak berulang-ulang. Sebuah kata juga dapat dimasukkan dalam animasi ini. Pembicara 
meletakkan animasi ini di salah satu sudut slide. Meskipun itu menarik perhatian audiens, 
namun hal itu akan mengganggu.

Catatan yang bisa diambil:
1. Pesan dalam komunikasi dapat disampaikan dengan menggunakan berbagai medium. 

Pilih yang terbaik dari alternatif-alternatif medium tersebut untuk menciptakan 
komunikasi yang persuasif.

2. Ketika medium terbaik adalah presentasi, pikirkan strategi untuk mengembangkan 
presentasi persuasif dengan mempertimbangkan panjangnya, jumlah audiens, proses 
presentasi, dan berbagi panggung.

3. Saat slide diperlukan, siapkan dengan mengikuti teknik yang disarankan untuk 
mengembangkan visual presentasi yang kuat.
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Intisari

Struktur artikel penelitian yang efektif menjadi salah satu elemen penting dalam melakukan 
penelitian. Materi pelatihan ini disiapkan untuk membantu peneliti muda atau pemula 
memahami struktur artikel penelitian yang efektif. Bagian ini akan menjelaskan struktur artikel 
penelitian yang efektif berdasarkan format IMRAD. Struktur IMRAD telah terbukti menjadi 
salah satu format yang paling efektif dalam penulisan penelitian karena banyak manfaatnya. 
Salah satunya adalah bahwa format ini memungkinkan audiens mengetahui peta artikel 
penelitian dengan cepat, serta mampu menemukan materi yang relevan dengan kebutuhan 
mereka. Struktur IMRAD secara efektif membantu menyusun ulang dengan menghilangkan 
detail yang tidak perlu, dan memungkinkan pembaca untuk menilai presentasi yang tersusun 
baik dan jernih yang berisi informasi yang relevan dan signifikan. Hal ini memungkinkan 
informasi yang paling relevan untuk disajikan dengan jelas dan logis kepada pembaca, dengan 
merangkum proses penelitian dalam urutan yang ideal dan tanpa detail yang tidak perlu. 
Bagian berikut akan membahas struktur IMRAD dan juga elemen-elemen artikel penelitian 
yang relevan lainnya.

6.1. Pendahuluan

Presentasi akademik adalah format yang relatif baru. Lingkup penerapan dan 
implementasinya makin besar dalam berbagai jenis pendidikan tinggi. Presentasi diadopsi 
sebagai metode mengajar dan untuk mengevaluasi kemajuan mahasiswa selama masa studi 
serta ujian akhir. Presentasi esai dan laporan akademik, serta tesis master juga dapat ditujukan 
kepada kolega dan evaluator. Sehingga, lingkup penerapan jenis presentasi akademik ini 
makin luas (dan diharuskan untuk) menyempurnakan atau meningkatkan kemampuan 
presentasi mahasiswa. Konferensi, seminar, dan diskusi adalah bidang lain di mana presentasi 
akademik merupakan cara yang efektif untuk memperkenalkan dan mempresentasikan 
hasil penelitian ilmiah. Presentasi menggabungkan elemen verbal, non-verbal, suara dan 

06 Retorika (Seni Berbicara)
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visual; skenario, struktur dan slide. Presentasi aktual tidak hanya mencakup berbicara dan 
pengucapan, tetapi juga perilaku yang efektif, yang menyiratkan penggunaan keterampilan 
teknis dan sarana komunikasi non-verbal untuk mempengaruhi audiens akademis. 
Gaya retorik dimanifestasikan pada tingkat verbal setiap kali pembicara menggabungkan 
gambar dan argumen retoris; selain itu selama presentasi akademik modern, pembicara 
memasukkan metafora visual dan argumentasi. Pembicara lebih suka foto, klip video, tabel, 
diagram dan gambar yang digunakan bersamaan dengan sarana verbal. Satu bidang yang 
relatif belum diselidiki dan kurang berkembang adalah penggunaan presentasi akademik 
untuk pendidikan jarak jauh, dan khususnya metodologi jenis presentasi ini. Aspek lain 
termasuk bagaimana membangun basis data yang menggabungkan presentasi akademik dan 
bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dalam komunikasi yang dimediasi komputer.

6.2. Retorika dan Komposisi/Presentasi Lisan

Presentasi lisan menggunakan banyak teknik yang sama seperti dalam penulisan retoris. 
Merencanakan topik Anda, meneliti, mengedit, meninjau, dan revisi adalah langkah-langkah 
penting dalam menghasilkan presentasi lisan yang baik; sama seperti ketika menulis esai atau 
makalah penelitian. Cara terbaik untuk memastikan bahwa presentasi Anda sukses adalah 
dengan memiliki antusiasme terhadap topik dan memberi waktu yang cukup bagi Anda 
untuk mengembangkan antusiasme itu menjadi presentasi yang bisa diterapkan.

6.3. Persiapan

Dari beberapa sudut yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penyampaian 
presentasi, hal terpenting yang perlu diingat adalah, “Siapa audiens saya?” Jangan pernah 
meremehkan pentingnya mengenal audiens Anda.

Jika Anda berencana untuk menyajikan informasi tentang kemajuan baru dalam games 
permainan-peran interaktif di internet kepada sekelompok warga senior, kemungkinan 
Anda akan perlu menggunakan berbagai terminologi dan contoh yang berbeda dibanding 
jika Anda melakukannya kepada audiens mahasiswa yang terdiri dari para calon Insinyur 
Software. Jika audiens tidak dapat memahami apa yang ingin Anda katakan, Anda akan 
merasa jauh lebih sulit untuk mencapai tujuan Anda.
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Siapa Audiens Anda?

Pertimbangkan karakteristik audiens Anda berikut ini:

• Latarbelakang pengetahuan

• Usia

• Ras

• Jender

• Pekerjaan

• Nilai & moral

 

Hal ini membuat kita mempertimbangkan nomor dua: apa tujuan presentasi Anda? 
Apakah ini merupakan ajakan untuk bertindak? Apakah khusus untuk memberikan 
informasi? Atau membujuk? Anda harus menyesuaikan bahasa Anda untuk berbagai macam 
audiens, sama halnya Anda juga harus menggunakan strategi retorika yang berbeda untuk 
mencapai tujuan yang berbeda pula.

Bersamaan dengan menjaga kesesuaian informasi audiens Anda dan kesesuaian pada 
topik, keputusan Anda untuk menggunakan alat bantu visual seperti Powerpoint, grafik, 
atau segala jenis alat peraga (dalam hal demonstrasi presentasi) akan memiliki dampak yang 
cukup besar pada audiens, dan dengan demikian harus dipikirkan secara matang.

Pertanyaan yang mungkin ingin Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, “Bagaimana 
saya ingin menyajikan informasi?” Anda mungkin ingin memberikan presentasi sederhana, 
memakai Powerpoint, atau menggunakan pameran untuk menambah karakter informasi 
Anda. Dapat juga bertanya, “Berapa banyak informasi yang dapat saya sajikan dalam jumlah 
waktu yang ditentukan?” Kadang-kadang memulai presentasi dengan sesuatu yang berkaitan 
dengan setiap orang dapat membantu memudahkan audiens dan membuat mereka lebih 
tertarik dengan apa yang akan Anda diskusikan. Pastikan untuk mengurangi “lemak” 
dari presentasi Anda jika kekurangan waktu. Jika jauh melebihi jumlah waktu yang telah 
dialokasikan, Anda mungkin perlu menilai kembali informasi dan semakin mempersempit 
ruang lingkupnya. Salah satu hal terpenting yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri 
adalah, “Gagasan dan pemikiran apa yang ingin saya bagikan?” Semua ini adalah poin-poin 
penting yang ingin Anda pusatkan dalam presentasi.

Tugas utama pembicara mana pun adalah untuk mendapat dan mempertahankan 
perhatian audiens. Hal ini bisa dicapai jika pembicara mengenal audiensnya. Gunakan 
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pengetahuan Anda tentang demografi audiens untuk menarik mereka ke dalam presentasi 
sejak kalimat pertama. Dengan mengetahui macam-macam contoh dan ilustrasi yang 
dapat digunakan untuk membuat konten presentasi yang relevan dan menarik, Anda telah 
membuka pintu menuju pemahaman dan persuasi.

6.4. Cara Memulai Presentasi

Ketika memulai presentasi, Anda ingin audiens merasa tertarik dan memperhatikan 
materi yang harus Anda bagikan. Semakin langsung mereka tertarik, semakin mereka akan 
memperhatikan sepanjang sisa presentasi. Ini dapat dilakukan dalam banyak cara, tetapi 
penting untuk diingat agar menjaga pengantar relatif singkat; perkenalan dengan banyak 
kata bisa membuat Anda kehilangan perhatian audiens, sebelum benar-benar sampai ke 
presentasi itu sendiri. Penting juga untuk diingat bahwa apa pun kalimat pembuka yang 
dipilih, harus menghubungkannya dengan isi presentasi Anda.

Penggunaan kutipan adalah cara tried-and-true (mencoba-dan-benar) untuk 
memperkenalkan subjek -jika dilakukan dengan benar. Berikut adalah contoh menggunakan 
Albert Einstein:

Membuka dengan kutipan.

“Setelah bom nuklir dijatuhkan selama Perang Dunia II, 
pencipta utama kekuatan destruktif ini berkata, ‘Saya tidak 
tahu dengan senjata apa Perang Dunia III akan diperjuangkan, 
tetapi Perang Dunia IV akan diperjuangkan dengan tongkat dan 
batu.’ Albert Einstein menyatakan ini setelah akhirnya melihat 
kekuatan bom; karena tahu bahwa dia mungkin memiliki andil 
mengakhiri dunia. “

Statistik yang mengejutkan dapat membantu membuka mata audiens Anda. Berikut 
adalah contoh mengenai tingkat penahanan:

Membuka dengan statistik.

“Pada akhir 2004, 724 dari setiap 100.000 penduduk AS 
dipenjara. Amerika Serikat memiliki tingkat pemenjaraan 
tertinggi di seluruh dunia.”
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Berbagi pengalaman pribadi adalah cara yang efektif, tetapi berisiko dalam membuka 
presentasi lisan. Gunakan opsi ini hanya jika itu cocok untuk audiens Anda. Misalnya, 
jika Anda mempresentasikan topik “elemen permainan yang menyenangkan” kepada 
sekolompok mahasiswa jurusan Desain Permainan Video di sekolah Anda, maka Anda dapat 
menggunakan pengalaman pribadi seperti ini:

Membuka dengan anekdot pribadi.

“Beberapa tahun yang lalu, ada permainan yang baru 
saja keluar. Semua orang berbicara tentang betapa hebatnya 
permainan ini dan betapa manis grafisnya. Jadi, saya melakukan 
apa yang akan dilakukan oleh para gamer -langsung pergi 
ke toko, mengambil game tersebut, membawanya pulang, 
dan memasukkannya ke Xbox saya. Saya makin gembira 
saat permainan loading dan musik intro dimainkan. Ketika 
permainan dimulai, saya benar-benar heran ... betapa buruknya 
permainan itu. Permainan itu terlihat keren, tetapi yang Anda 
lakukan hanyalah berlarian dan memukul kepala musuh 
dengan pedang berulang-ulang.

Game itu tidak menyenangkan; Ayo buat game yang 
menyenangkan.”

Menggunakan lelucon untuk memulai presentasi seringkali merupakan ide yang bagus. 
Anda hanya perlu berharap bahwa audiens Anda menganggap itu lucu! Dalam kebanyakan 
kasus, ini berarti menjaga lelucon Anda tetap jelas. Selain itu, cobalah untuk membuat 
lelucon yang berkaitan dengan subjek yang Anda presentasikan. Berikut adalah contoh yang 
dapat Anda gunakan saat melakukan presentasi tentang sepak bola:

Membuka dengan humor.

“Siapa pun yang mengolok-olok Detroit Lions berisiko 
mencoret penggemar terakhir mereka.”
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Jika presentasi lebih formal, Anda mungkin hanya ingin memberikan tinjauan umum 
tentang topik-topik utama yang akan Anda bahas dalam presentasi. Berikut ini adalah contoh 
yang menggunakan perihal putus sekolah:

Membuka dengan ikhtisar.

“Hari ini, saya akan membahas putus sekolah. Saya akan 
membahas tingkat putus sekolah saat ini, serta banyak alasan 
umum untuk itu. Saya juga akan berbicara tentang alasan untuk 
tetap kuliah, antara lain untuk pengetahuan yang lebih baik, 
pengalaman hidup, dan gaji lebih banyak di masa depan. “

6.5. Metode Mempresentasikan Pidato Anda

Ketika tiba saatnya untuk menyampaikan presentasi Anda, ada beberapa metode 
penyampaian yang dapat dipilih. Dalam kebanyakan kasus, subjek materi Anda akan menjadi 
kriteria utama dalam memutuskan apakah; akan membaca kata demi kata, menghafal skrip, 
atau menggunakan kartu isyarat. Dalam hal presentasi ilmiah dengan banyak detail, Anda 
dapat memilih untuk menulis presentasi Anda dan menyampaikannya secara tertulis. Jika 
tujuan Anda adalah membujuk audiens melalui narasi yang berenergi tinggi dan fasih, Anda 
dapat memilih untuk menulis dan menghafal argumen. Ketika memperkenalkan topik 
informal yang Anda kenal, kartu indeks dan garis besar mungkin sudah cukup. Apa pun cara 
yang dipilih untuk menyampaikan presentasi, Anda harus siap!

6.6 . Naskah yang Berbicara

Menulis konten presentasi kata demi kata mungkin sesuai untuk situasi tertentu. Misalnya, 
ketika Anda menyajikan fakta atau statistik penting. Dengan memiliki data di tangan Anda 
maka akan membantu mencegah kesalahan. Walaupun salah mengutip informasi mungkin 
terdengar seperti pelanggaran ringan, dalam keadaan tertentu hal itu dapat berakibat fatal, 
misalnya dituntut karena fitnah.

Meskipun dalam kebanyakan kasus, informasi yang salah hanya akan membingungkan 
audiens dan mempermalukan Anda. Ada baiknya untuk diingat bahwa kesalahan seperti 
itu tidak akan ditoleransi dalam banyak profesi, termasuk hukum dan politik. Kelemahan 
dari presentasi naskah adalah bahwa audiens hampir pasti akan tahu bahwa Anda membaca 
kata demi kata. Ini memiliki beberapa kelemahan, termasuk kontak mata yang berkurang 
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dan penyampaian yang kaku. Kedua hal tersebut akan membuat daya serap berkurang dan 
cenderung membuat terputusnya hubungan antara pendengar dan pembicara.

Jika diperlukan melakukan presentasi dengan membaca skrip atau naskah, maka latihan 
adalah cara terbaik untuk menghindari presentasi yang buruk. Dengan membaca presentasi 
secara keras beberapa kali, Anda akan menjadi lebih nyaman dengan memakai ritme dan 
infleksi. Pastikan bahwa Anda memikirkan di mana dan kapan dapat melakukan kontak mata 
dengan audiens untuk menegaskan poin Anda dan menambahkan penekanan pada bagian-
bagian penting dari presentasi. Khusus untuk presentasi tertulis, Anda dapat menambahkan 
isyarat visual pada presentasi untuk mengingatkan kapan harus mencari atau menekankan 
titik tertentu.

6.7. Menghafal Pidato

Pada dasarnya, ketika seorang pembicara menghafal pidato, artinya adalah presentasi 
naskah tanpa kertas. Menghafal pidato dapat meningkatkan kontak mata dengan audiens. 
Bahasa tubuh juga dapat meningkat karena pembicara memiliki lebih banyak kebebasan untuk 
bergerak di sekitar area, Hal itu mungkin terjadi karena pembicara tidak menggunakan kertas/
catatan. Masalah yang timbul karena menghafal pidato adalah pembicara lupa pidatonya. 
Ini dapat menyebabkan situasi yang memalukan dan canggung, sehingga pembicara tampak 
tidak kompeten. Ditambah lagi, nada bicaranya cenderung terdengar dilatih dan artifisial. 
Jika memilih untuk menghafal pidato, Anda mungkin perlu memiliki catatan poin-poin inti 
untuk mengingatkan diri sendiri tentang fokus pembicaraan Anda.

6.8. Berbicara Tanpa Persiapan

Presentasi tanpa persiapan disampaikan menggunakan garis besar yang telah disiapkan 
atau ditulis di kartu catatan. Garis besar dan/atau kartu catatan mencakup gagasan dan 
argumen utama pidato. Satu-satunya informasi yang biasanya disalin kata demi kata adalah 
kutipan. Garis besar dan kartu catatan harus digunakan untuk menjaga agar presentasi tetap 
teratur dan untuk mengingatkan pembicara informasi apa yang perlu disampaikan. Berbicara 
dadakan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan metode penyampaian lainnya.

Yang pertama, pidato tanpa persiapan terdengar spontan karena pembicara tidak 
membaca kata demi kata. Sekilas melihat garis besar atau kartu catatan tentang ide-ide kunci 
yang tercantum memungkinkan pembicara untuk menambahkan detail pada informasi 
yang disajikan. Kedua, mirip dengan pidato hafalan, kontak mata dan bahasa tubuh dapat 
meningkat. Kepala pembicara tidak tertunduk, tenggelam dalam sebuah naskah. Ketiga, 
pembicara dapat menerima umpan balik audiens dan meresponsnya saat itu terjadi. Audiens 
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cenderung berubah dari waktu ke waktu, dan pembicara yang baik dapat mengetahui kapan 
detail perlu ditambah atau dikurangi dalam berbagai bagian presentasi.

Untuk memastikan kekuatan pidato tanpa persiapan, penting untuk berlatih 
mempresentasikan garis besar atau kartu catatan yang digunakan. Pembicara yang tidak 
berpengalaman cenderung khawatir bahwa mereka akan melupakan informasi penting 
jika mereka tidak menuliskannya di outline/kartu catatan mereka. Praktikkan pidato 
Anda, meskipun hanya di hadapan hewan peliharaan atau cermin. Hal ini akan membantu 
meningkatkan kepercayaan diri Anda baik dalam hal penyampaian maupun dalam 
meningkatkan pengetahuan mengenai subjek tersebut.

Meninggalkan audiens dengan ledakan, penting untuk memastikan kesan abadi. Ingat, 
hal terakhir yang disajikan cenderung menjadi yang paling diingat oleh audiens. Akhir dari 
sebuah pidato bisa sama pentingnya dengan bagian awal dan bagian tubuh. Kesimpulan 
harus sesuai dengan pendahuluan, kecuali sebaliknya.

6.9. Cara Mengakhiri Pidato

Setelah menyelesaikan presentasi, pembicara harus meringkas poin utama lagi tanpa 
mengulang kata demi kata seperti yang sudah disampaikan dalam pendahuluan. Setelah 
itu, jika Anda ingin tanggapan “Wow” dari audiens Anda, maka diperlukan lagi salah 
satu teknik memperkenalkan presentasi Anda. Hal ini dapat mencakup: kutipan, statistik 
yang mengejutkan, pengalaman pribadi, lelucon, atau penutupan formal. Khususnya jika 
menyajikan informasi persuasif, Anda mungkin ingin mengakhiri pidato dengan ajakan 
untuk bertindak. Apa yang Anda minta dari audiens? Apa yang dapat mereka lakukan 
setelah mendengarkan pidato Anda? Akhirnya, mengajukan pertanyaan adalah cara yang 
baik untuk meminimalisir kebingungan audiens, atau memberikan pencerahan tentang 
keterkaitan yang mungkin terlewatkan oleh audiens.

Berterima kasih pada Audiens Anda

Walaupun hal ini merupakan salah satu yang terpenting, yang harus dilakukan pada 
akhir presentasi, tetapi hal ini pulalah yang paling sering terlupakan. Ingatlah bahwa audiens 
telah memberikan waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka bisa saja berada di tempat 
lain, melakukan apa pun yang mereka inginkan, tetapi mereka ada di sana bersama Anda. Ini 
harus dihargai. Contoh berterima kasih kepada audiens bisa terlihat seperti ini:
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Diakhiri dengan ucapan terima kasih.

“Hanya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya 
menghargai waktu yang telah Anda berikan. Terima kasih 
banyak dan semoga hari Anda menyenangkan.”
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Intisari

Bab ini membahas topik tentang interaksi audiens. Termasuk di dalamnya adalah strategi 
komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, jenis presenter, mengenal audiens, memahami 
kekuatan audiens, membagi audiens, menyajikan dengan jelas dan singkat, mendefinisikan 
bagaimana Anda akan mengubah audiens, menemukan landasan bersama, mengembangkan 
konten persuasif, menggunakan prinsip mendongeng, menyampaikan presentasi secara otentik, 
dan mengukur dampak presentasi.

7.1. Tujuan 

Setelah menyelesaikan bagian ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami strategi komunikasi;

2. Memahami jenis pengirim pesan; dan

3. Memahami bagaimana cara membangun interaksi audiens.

Komunikasi umumnya didefinisikan sebagai proses untuk mentransfer makna antara 
pengirim dan penerima dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman bersama. Oleh 
karena itu, pesan dalam presentasi yang efektif harus jelas, lengkap, benar, menghemat waktu 
audiens, dan membangun itikad baik. Dengan memenuhi kelima kriteria tersebut, manfaat 
komunikasi akan dihasilkan, seperti menghemat waktu, melakukan upaya lebih efektif, 
meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan membangun niat baik yang kuat.

Proses komunikasi dibagi menjadi dua fase umum transmisi dan umpan balik. Gambar 
1 merupakan gambar proses komunikasi. Dalam proses ini, beberapa peran disebutkan:

07 Interaksi Audiens (Seni Berbicara)
Tur Nastiti & Nurul Indarti
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• Pengirim - orang yang ingin berbagi informasi dengan orang lain

• Pesan - informasi apa yang dikomunikasikan

• Pengkodean - pengirim menerjemahkan pesan ke dalam simbol atau bahasa

• Kebisingan/gangguan - mengacu pada apa pun yang menghambat setiap tahap 
proses komunikasi

• Penerima - orang atau grup kepada siapa pesannya dimaksudkan

• Medium - jalur di mana pesan yang disandikan dikirimkan ke penerima

• Decoding/Mengartikan kode - titik kritis di mana penerima mengartikan dan 
mencoba memahami pesan

Gambar 15. Proses Komunikasi

Sumber: Jones, G.R. and George, J. M. 2014. Contemporary Management 8th Edition. USA: 
McGraw Hill Education.

Audiens, disebut juga penerima, adalah pusat komunikasi. Dengan demikian, komunikasi 
yang efektif harus dilakukan dengan prinsip yang berpusat pada audiens. Komunikasi yang 
berpusat pada audiens adalah jenis komunikasi di mana pengirim menganalisis audiens 
untuk menentukan konten, penggunaan bahasa, dan harapan pendengar. Ini memungkinkan 
komunikasi yang efektif karena pembicara dapat menyesuaikan pesan dengan kebutuhan 
pendengar.
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Komunikasi yang berpusat pada audiens diterapkan dengan mengambil prinsip-prinsip 
you-attitude, penekanan positif, dan manfaat bagi audiens. Komunikasi you-attitude melihat 
hal-hal dari sudut pandang pembaca. Ini menghormati kecerdasan pembaca, melindungi 
ego pembaca, dan menekankan apa yang ingin diketahui pembaca. Pengirim menciptakan 
komunikasi you-attitude dengan berbicara tentang pembaca, merujuk pada permintaan atau 
pesanan pembaca secara khusus, menghindari kalimat berdasarkan perasaan kecuali untuk 
menawarkan ucapan selamat dan simpati, menggunakan “Anda” ketimbang “Saya” dalam 
situasi positif, dan menghindari “Anda” dalam situasi negatif.

Penekanan komunikasi positif lebih berfokus pada sisi positif pesan. Perlu diperhatikan 
bahwa penekanan negatif penting untuk membangun kredibilitas ketika memberikan berita 
buruk dan membantu orang untuk menangani masalah dengan serius. Namun, dalam 
komunikasi konteks umum, pengirim harus lebih fokus untuk menghindari kata-kata negatif, 
fokus pada apa yang dapat dilakukan pembaca, membenarkan yang negatif —memberikan 
alasan atau menghubungkannya dengan manfaat pembaca, menghilangkan negatif yang 
tidak penting, dan menempatkan negatif di tengah dan menyajikannya secara padat.

Pembaca mendapatkan manfaat komunikasi dalam meningkatkan baik sikap dan 
perilaku orang yang bekerja dengan Anda dan dengan siapa Anda menulis. Mereka membuat 
orang melihat pengirim lebih positif; mereka memudahkan pengirim untuk mencapai tujuan. 
Seorang pengirim perlu terlebih dahulu, mengidentifikasi perasaan, ketakutan, dan kebutuhan 
yang dapat memotivasi audiens. Pemirsa yang berbeda mungkin perlu menekankan manfaat 
yang berbeda. Kedua, sesuaikan manfaat pesan komunikasi dengan harapan audiens.

Diskusi tentang you-attitude, penekanan positif, dan manfaat pembaca dalam 
komunikasi yang berpusat pada audiens telah menjadikan penerapan interaksi audiens 
sebagai metode penting untuk menyampaikan pesan. Sub-modul ini akan menjelaskan 
strategi untuk membangun interaksi audiens. Diskusi dimulai dengan membahas strategi 
komunikasi dan prinsip-prinsip komunikasi PAIBOC (Purpose, Attendance, Information, 
Benefit, Objection, Context). Kemudian, sebagai pengirim, orang tersebut harus memahami 
berbagai jenis pengirim. Lebih jauh, strategi praktis mengenal audiens, memahami kekuatan 
audiens, membagi audiens, menyajikan dengan jelas dan ringkas, menentukan bagaimana 
akan mengubah audiens, menemukan landasan bersama, mengembangkan konten persuasif, 
menggunakan prinsip bercerita, menyampaikan presentasi yang otentik, dan mengukur 
dampak presentasi, akan diuraikan. Penekanannya pada konteks khusus di mana presentasi 
merupakan media komunikasi. 
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7.2. Strategi Komunikasi

Perencanaan komunikasi strategis bisa rumit atau sederhana, tetapi seorang pembicara 
harus melakukan pendekatan dengan metode yang jelas. Kerangka strategi komunikasi seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 2 mengilustrasikan pendekatan untuk membangun strategi 
komunikasi yang akan membantu pembicara untuk mempertimbangkan semua sudut dan 
mengantisipasi setiap masalah yang mungkin muncul dan mengganggu pengiriman pesan 
yang ingin disampaikan. Lebih lanjut, seorang pembicara perlu mempertimbangkan masing-
masing komponen dalam kerangka kerja: tujuan, pesan, media/forum, audiens, umpan 
alik, waktu, dan komunikasi. Semua komponen ini harus disejajarkan untuk mewujudkan 
komunikasi yang efektif.

Gambar 16. Kerangka Strategi Komunikasi

7.3. Prinsip Komunikasi PAIBOC

PAIBOC merupakan akronim untuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh pembicara 
sebelum mulai menyusun pesan. Pertanyaan PAIBOC membantu pembicara untuk 
menganalisis konteks komunikasi:

• P Purpose, apa maksud Anda dalam menulis atau presentasi?

• A  Attendance, siapa audiens Anda? Seeperti apa perbedaan anggota audiens  Anda?   
 Karakteristik apa yang relevan dengan pesan khusus ini?



101

MODUL No. 4 | Keterampilan Presentasi dan Komunikasi

• I  Information, informasi apa yang harus terkandung di dalam pesan Anda?

• B  Benefit, apa alasan atau manfaat pembaca yang dapat Anda gunakan untuk   
 mendukung posisi Anda?

• O  Objection, keberatan apa yang dapat Anda harapkan dari audiens Anda? 
 Unsur-unsur negatif apa yang harus Anda tekankan atau atasi? 

• C  Context, bagaimana konteks akan memengaruhi respons pembaca? 
 Pikirkan tentang hubungan Anda dengan audiens, semangat kerja dalam organisasi,  
 ekonomi, kurun waktu/tahun, dan keadaan khusus apa pun. 

7.4. Jenis Pengirim

Sebagai orang yang ingin berbagi informasi dengan orang lain, pengirim juga perlu 
mempertimbangkan jenis komunikasinya. Sebelumnya, pengirim perlu memiliki logos, etos, 
dan pathos:

• Logos: daya tarik berdasarkan logika. Seorang pengirim harus dapat menjelaskan 
sebab dan akibat dari suatu informasi. Kemampuan ini akan membantu pengirim 
untuk merekonstruksi informasi dalam berbagai aspek, menjelaskan hubungan, dan 
memberikan pemikiran logis yang menggarisbawahi setiap keputusan yang diambil.

• Etos: Daya tarik berdasarkan kredibilitas. Ini semua tentang kepercayaan. Seorang 
pengirim harus dikenal sebagai orang yang kuat dalam konteksnya. Kekuatan itu 
mungkin berhubungan dengan posisi, keahlian, keputusan penghargaan, dan ultimatum 
hukumannya.

• Pathos: Daya tarik berdasarkan emosi. Seorang pengirim harus memiliki kecerdasan 
emosional yang membuat mereka berpikir empatik dengan berdiri di sudut pandang 
audiens. Kecerdasan emosional terdiri dari kemampuan dalam kesadaran diri dan kesadaran 
audiens. Praktis, pengirim terampil untuk menjelaskan bagaimana perasaan saya, apa yang 
mereka rasakan, dan apa yang mereka perlukan dari saya untuk melakukan sesuatu? 

Selanjutnya, gaya komunikasi pengirim dikategorikan ke dalam:

• Pengirim yang visioner: menggerakkan orang ke arah tujuan dan impian bersama. Hal 
ini tepat ketika perubahan membutuhkan visi baru atau diperlukan arah baru. Mereka 
berkomunikasi menggunakan percakapan yang menginspirasi.

• Pengirim yang membimbing: menghubungkan keinginan seseorang dengan tujuan 
organisasi. Sangat tepat untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja dengan 
membangun kemampuan jangka panjang. Sebagian besar komunikasi akan didasarkan 
pada pengembangan.
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• Pengirim yang afiliatif: menciptakan harmoni dengan menghubungkan orang satu 
dengan yang lain. Sangat tepat untuk memperbaiki keretakan dalam tim, memotivasi 
selama masa-masa penuh tekanan, atau memperkuat hubungan. Komunikasi konteks 
tinggi berdasarkan pemahaman emosional akan lebih disukai.

• Pengirim yang demokratis: menghargai masukan orang dan mendapat komitmen 
melalui partisipasi. Sangat tepat untuk membangun dukungan atau konsensus, atau 
untuk mendapatkan masukan berharga dari karyawan. Komunikasi konteks rendah 
berdasarkan kontribusi terukur akan diterapkan secara umum.

• Pengirim penentu kecepatan: memenuhi tujuan yang menantang dan menarik. Sangat 
tepat untuk mendapatkan hasil berkualitas tinggi dari tim yang penuh motivasi dan 
kompeten. Memotivasi komunikasi berdasarkan tahap-tahap yang dibangun akan lebih 
disukai.

• Pengirim yang mengarahkan: menenangkan ketakutan dengan memberikan arah yang 
jelas dalam keadaan darurat. Sangat tepat dalam krisis, untuk mendorong putar-balik, 
atau menyelesaikan masalah karyawan. Komunikasi arahan adalah suatu keharusan.

Gaya komunikasi yang muncul terkait dengan teori kepemimpinan adalah pengirim 
transformasional. Sebagai pengirim yang transformasional, ia menekankan kemungkinan-
kemungkinan baru, mempromosikan visi yang meyakinkan, dan terhubung dengan orang 
lain secara individu dan kelompok. Ada 4 komponen untuk kepemimpinan transformasional 
yang sering disebut sebagai 4 I:

• Idealized Influence (II) atau Pengaruh yang diidealkan — pemimpin berfungsi sebagai 
model yang ideal bagi pengikut; pemimpin “walks the talk” yaitu bertindak selaras 
dengan perkataan, dan dikagumi karena ini.

• Inspirational Motivation (IM) atau Motivasi Inspirasional — pemimpin transformasional 
memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut. Jika digabungkan, 
dua “I” pertama ini merupakan karisma pemimpin transformasional.

• Individualized Consideration (IC) atau Pertimbangan Individual — Pemimpin 
transformasional menunjukkan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan dan perasaan 
pengikut. Perhatian pribadi ini kepada setiap pengikut merupakan elemen kunci dalam 
melakukan upaya terbaik mereka.

• Intellectual Stimulation (IS) Stimulasi Intelektual -—pemimpin menantang pengikut 
untuk menjadi inovatif dan kreatif. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa 
pemimpin transformasional “lunak,” tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka terus-
menerus menantang pengikut untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi.
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Ketika berkomunikasi dengan audiens secara internal, mereka bergantung pada hal berikut: 

• Keaslian dan kredibilitas (etos positif)

• Kecerdasan emosional

• Kemampuan membimbing dan melatih

Seorang pengirim harus menilai gaya komunikasinya. Pemahaman tentang gaya yang 
dimiliki bermanfaat untuk memperkuat manfaat, meminimalkan kerugian, dan mengukur 
batasan. Seorang pengirim akan menyadari dalam konteks komunikasi seperti apa ia akan 
menjadi sangat baik, dan sebaliknya. Kemudian akan menugaskan pengirim lain untuk 
konteks yang tidak sesuai. Seorang pengirim juga akan melihat kemungkinan memperbaiki 
gaya komunikasinya dan dapat mengambil pelatihan atau melakukan latihan apa pun untuk 
mengisi kekurangmampuan. Kita bukanlah pengirim terbaik yang menguasai semua konteks 
komunikasi. Dengan menyadari keterbatasan tersebut, kita memilih konteks yang paling 
sesuai dan berupaya melakukan pengembangan untuk menjadi komunikator yang lebih baik.

Pada diskusi sebelumnya telah dibahas konsep umum interaksi berbasis audiens 
dalam komunikasi. Definisi komunikasi, yang berpusat pada audiens, strategi komunikasi, 
dan prinsip-prinsip PAIBOC telah diuraikan. Diskusi selanjutnya akan lebih fokus pada 
strategi praktis mengenai interaksi audiens. Ini mencakup topik uraian tentang bagaimana 
mengenal audiens Anda, memahami kekuatan audiens, membagi audiens, menyajikan 
materi dengan jelas dan ringkas, menentukan bagaimana Anda akan mengubah audiens, 
menemukan landasan bersama, mengembangkan konten persuasif, menggunakan prinsip 
bercerita, menyampaikan presentasi Anda secara otentik, dan mengukur dampak presentasi. 
Penekanannya pada konteks khusus presentasi sebagai media komunikasi. 

7.5. Interaksi Audiens

7.5.1. Mengenali Audiens Anda

Mendesain presentasi tanpa memperhatikan audiens 
sama seperti menulis surat cinta dan menujukannya  

kepada siapa saja yang berkepentingan.”

-Ken Haemer, Presentation Research Manager, AT&T-

Audiens adalah mereka yang mendengarkan presentasi dan menjadi pahlawan dalam 
menerapkan pesan. Mereka tidak berdiri dalam antrean, tetapi mereka berada di ‘kamar 
yang sama’ dengan seorang presenter dan menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya. Dengan 
demikian, presentasi harus dipersiapkan dengan serius yang berpusat pada audiens. Kecuali 
tidak ada audiens yang tertarik padanya.
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“Jika saya berbicara selama sepuluh menit, saya perlu satu minggu untuk persiapan; 
jika lima belas menit, tiga hari; jika setengah jam, dua hari; jika satu jam, saya siap sekarang.”

Woodrow T. Wilson

Sebuah pesan mungkin memiliki lima audiens yang terpisah:

• Audiens utama, yang akan memutuskan apakah akan menerima rekomendasi Anda 
atau akan bertindak berdasarkan pesan Anda.

• Audiens sekunder, yang dapat diminta untuk mengomentari pesan Anda atau 
menerapkan ide-ide Anda yang telah disetujui.

• Audiens awal, yang menerima pesan terlebih dahulu dan menyampaikannya ke 
audiens lain.

• Gatekeeper/Penjaga gawang, yang memiliki kekuatan untuk menghentikan pesan 
Anda sebelum sampai ke audiens utama.

• Audiens yang berjaga, memperhatikan tukar-menukar pesan antara Anda dengan 
audiens utama. Lebih jauh lagi mereka dapat mengevaluasi pesan Anda dan 
menjadikannya sebagai dasar dalam bertindak. 

Seorang pembicara perlu menganalisis individu dan anggota kelompok untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan, faktor-faktor demografis, kepribadian, nilai-nilai, kepercayaan, dan 
harapan mereka sebagai penerima presentasi. Dengan demikian, juga penting memahami 
konteks presentasi, seperti budaya dan iklim dalam ruang lingkup organisasi, juga politik, 
ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum sebagai ruang lingkup yang lebih luas. 

7.5.2. Memahami Kekuatan Audiens

Ketika seorang pembicara masuk ke sebuah ruangan, sering menjadi merasa seolah-olah 
berada dalam posisi berkuasa. Dia ada di depan, bahkan mungkin naik ke atas panggung, 
dan orang-orang datang untuk mendengarkan presentasinya. Namun pada kenyataannya, 
pembicara bukanlah bintang pertunjukan. Penonton adalah bintang sesungguhnya.

Mengapa? Orang-orang yang dimaksud akan menentukan apakah ide-ide itu menyebar 
atau mati, hanya dengan menyambut atau menolaknya. Pembicara lebih membutuhkan 
mereka daripada sebaliknya. Karena mereka memiliki kendali itu, maka sangat penting 
untuk bersikap rendah hati dalam melakukan pendekatan. Gunakan keinginan dan tujuan 
kehadiran mereka sebagai penyaring bagi semua yang akan Anda sajikan.
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Walaupun presentasi dan audiens berbeda-beda, satu fakta penting tetap konstan: Orang-
orang dalam presentasi datang untuk melihat apa yang dapat dilakukan oleh pembicara, bukan 
apa yang harus mereka lakukan bagi pembicara tersebut. Jadi, anggaplah audiens sebagai 
‘pahlawan’ ide dan pembicara merupakan mentor yang membantu audiens menyadari peran 
itu. Sehingga audiens ingin mendapatkan kembali ide itu dan mengungkapkannya.

Jadi, seorang pembicara harus:

• Memberikan hadiah istimewa kepada pahlawan ide, yaitu dengan memberikan 
wawasan yang akan meningkatkan kehidupan audiens.

• Mengajari pahlawan untuk menggunakan alat ajaib. Biarkan mereka mengambil 
sesuatu dari pembicara yang memungkinkan mereka mencapai tujuan mereka.

• Membantu pahlawan melepaskan diri. Berikan mereka ide atau solusi yang membuat 
audiens keluar dari situasi yang sulit atau tidak mengenakkan.

Sekali lagi, Anda adalah mentor, dan audiens adalah PAHLAWAN Anda.

7.5.3. Segmentasi Audiens

Sangat penting mengikat audiens melalui interaksi agar menjadi pembicara yang 
otentik. Namun, menciptakan ikatan itu tidak mudah. Itu harus dilakukan dengan langkah 
yang berurutan seperti di bawah ini:

1. Berpikirlah dengan menggunakan hubungan mentor dan pahlawan, di mana 
kekuatan ada di tangan audiens.

2. Bersemangatlah dengan topiknya.

3. Bersikap terbuka dengan audiens.

4. Terhubunglah dengan audiens.

Semua tahap aktivitas berurutan itu hanya akan efektif jika dilakukan dengan 
kesediaan untuk mengenal audiens. Karena mereka tidak homogen, tetapi tersegmentasi 
dan terfragmentasi. Audiens memiliki tuntutan dan harapan yang berbeda. Mereka biasanya 
termasuk campuran individu dengan peran yang berbeda, dengan berbagai tingkat otoritas 
pengambilan keputusan dari berbagai bagian organisasi. Masing-masing perlu mendengar 
pesan dengan alasan yang berbeda. Putuskan sub-kelompok mana yang paling penting bagi 
pembicara. Segmentasi bisa saja dilakukan, tetapi tidak terbatas, untuk:

• Politik: kekuasaan, pengaruh, proses pengambilan keputusan

• Demografis: usia, pendidikan, etnis, jenis kelamin, dan geografi
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• Psikografis: kepribadian, nilai-nilai, sikap, minat, komunitas, dan gaya hidup

• Firmografis: jumlah karyawan, pendapatan, ukuran, industri, jumlah lokasi, lokasi 
kantor pusat

• Etnografis: kebutuhan sosial dan budaya

Setelah Anda melakukan segmentasi pada grup, cari tahu anggota mana yang akan memiliki 
dampak terbesar untuk mengadopsi ide Anda. Pilih satu jenis yang paling berpengaruh dan 
sebagian besar dari materi presentasi Anda untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ubah cara Anda dalam meyakinkan audiens. Williams dan Miller (2002) mencatat bahwa 
“satu informasi cocok untuk semua” atau one-fits-for-all tidak lagi menjadi strategi komunikasi 
yang efektif. Pengirim harus mengelompokkan audiens berdasarkan gaya pengambilan 
keputusan mereka dan menggunakan strategi persuasi yang berbeda. Lima gaya pengambilan 
keputusan adalah karismatik, pemikir, skeptis, pengikut, dan pengendali. Tabel 8 menjelaskan 
detail gaya pengambilan keputusan ini, termasuk strategi persuasi dan contoh aplikasinya.

Tabel 8. Lima Gaya Pengambilan Keputusan

Karakter Pembuat 
Keputusan

Strategi 
Persuasi

Contoh

KARISMATIK | Lee Iacocca, Herb Kelleher

• Mudah terpesona, 
tetapi mendasarkan 
keputusan akhir 
pada informasi yang 
seimbang 

• Menekankan pada 
hasil dari dasar/akar

• Fokus pada hasil.

• Membuat argumen 
yang langsung terarah.

• Menekankan manfaat 
proposal dengan 
bantuan visual.

• Menggunakan kata-
kata kunci: terbukti, 
aksi, mudah, jelas.

• Membuat diagram organisasi dan masalah 
yang ada saat ini, mengajukan restrukturisasi 
dan keuntungan – terutama meningkatkan 
persaingan.

• Menerangkan tantangan-tantangan potensial 
(misalnya resistensi dari staf yang direlokasi) 
dan risiko kelambanan (kehilangan pelanggan 
yang terbesar).

• Menyediakan laporan detail bagi CEO untuk 
melihat kembali pascapresentasi.
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Karakter Pembuat 
Keputusan

Strategi Persuasi Contoh

PEMIKIR | Michael Dell, Bill Gates

• Paling sulit dibujuk.

• Menggunakan otak, 
logis

• Menghindari risiko

• Membutuhkan detail 
yang luas

• Mempresentasikan riset 
pasar, survei-survei 
terhadap pelanggan, 
studi kasus, analisis 
biaya/keuntungan.

• Menggunakan kata-
kata kunci: kualitas, 
jumlah, ahli, bukti.

• Mempresentasikan tiga opsi berbeda secara 
rinci pada pertemuan pertama.

• Menerangkan metode pengumpulan data.

• Mempresentasikan studi kasus restrukturisasi 
yang mirip.

• Menggunakan pertemuan kedua 
untuk mengisi celah argumen dan 
merekomendasikan rencana yang optimal.

• Menunggu keputusan CEO dalam hitungan 
minggu atau bulan.

SKEPTIS | Larry Ellison, Tom Siebel

• Menantang setiap 
poin data.

• Memutuskan 
berdasarkan firasat.

• Membangun 
kredibilitas dengan 
dukungan dari sosok 
yang dipercaya oleh 
CEO.

• Menggunakan kata-
kata kunci: memahami, 
kuasa, prasangka, 
kepercayaan.

• Mempresentasikan bersama dengan COO yang 
terpercaya. 

• Menekankan kredibilitas sumber-sumber 
informasi.

• Mematahkan ego dari CEO (“Anda mungkin 
telah melihat sudi kasus ini …”).

• Membumikan argument di dunia nyata.

PENGIKUT | Peter Coors, Carly Fiorina

• Membuat pilihan-
pilihan berdasar pada 
keputusan sendiri 
atau orang lain di 
masa lalu.

• Pengadopsi yang 
lambat

• Menggunakan 
kesaksian untuk 
membuktikan risiko 
rendah.

• Mempresentasikan 
solusi yang inovatif dan 
terbukti. 

• Menggunakan kata-
kata kunci: keahlian, 
mirip dengan, inovatif, 
sebelumnya. 

• Menggarisbawahi studi-studi kasus dari 
industri-industri lain, tetapi dengan catatan, 
“Kita bisa menjadi yang pertama melakukan 
hal ini.”

• Menghilangkan restrukturisasi yang gagal 
(meskipun tetap menahan informasi, berjaga-
jaga jika CEO memintanya).

• Mempresentasikan opsi-opsi restrukturisasi.

• Menggunakan beragam referensi untuk 
mengarahkan CEO menuju pilihan yang 
lebih disukai; mementingkan keterjangkauan 
pilihan.
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Karakter Pembuat 
Keputusan

Strategi Persuasi Contoh

PENGENDALI | Ross Perot, Martha Stewart

• Tanpa emosi, ketidak-
pastian kebencian-ke-
bencian analitik

• Hanya mengimple-
mentasikan ide-iden-
ya sendiri.

• Mempresentasikan 
argumen yang sangat 
terstruktur.

• Membuat ide menjadi 
milik audiens.

• Menghindari advokasi 
yang agresif.

• Menggunakan kata-
kata kunci: fakta, 
alasan, kuasa, “just do 
it” atau “lakukan saja”.

• Setelah beberapa bulan, secara terus-menerus 
mengirimkan laporan pelanggan, studi 
pemasaran, dan proyeksi keuangan kepada 
CEO.

• Mengidentifikasi data yang kontradiktif, 
membiarkan CEO menganalisisnya. 

• Menunggu CEO membuat pertemuan 
setelah kegagalan-kegagalan pada sejumlah 
pelanggan. 

Sumber: William, G.A., and Miller, R. B. 2002. Change the way you persuade. Harvard 
Business Review.  

7.5.4. Menyampaikan dengan Jelas dan Ringkas

Beberapa audiens merupakan eksekutif senior yang merupakan segmen sulit untuk 
dijangkau. Mereka sibuk dan memiliki sedikit waktu. Kelompok ini perlu membuat keputusan 
besar berdasarkan informasi akurat yang disampaikan dengan cepat.

Gunakan strategi berikut ini ketika mempresentasikan kepada audiens yang teridiri dari 
eksekutif senior. Pembicara dapat melakukan semua hal ini agar pengambilan keputusan 
menjadi lebih mudah dan efisien:

• Langsung ke intinya. Kurangi waktu yang telah dialokasikan untuk Anda. 
Presentasikan di bagian awal tentang temuan-temuan utama, rekomendasi, 
kesimpulan, dan ajakan untuk bertindak. Bahas titik-titik itu dengan jelas dan 
sederhana sebelum pembicara beralih ke data pendukung.

• Berikan apa yang mereka minta. Tetaplah pada topik. Mereka mengundang Anda 
sebagai pembicara karena merasa Anda bisa memberikan informasi yang hilang, 
jadi jawab permintaan spesifik itu dengan cepat.

• Tetapkan harapan. Awalnya, jelaskan garis besar dan durasi presentasi yang diharapkan. 
Ini akan membantu mereka menetapkan ekspektasi hasil dan durasi waktu.
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• Berlatih. Sebelum presentasi, cobalah jalankan slide seseorang yang idenya telah 
berhasil diadopsi di tingkat eksekutif, dan tetapkan siapa yang akan menjadi pelatih 
yang jujur.

7.5.5. Tentukan Bagaimana Anda Akan Mengubah Audiens

Ketika hadir, pengirim meminta orang-orang di ruangan itu untuk mengubah perilaku 
atau kepercayaan mereka, besar atau kecil. Karena itu, ide besar presentasi sangat dibutuhkan 
dalam persiapan. Ide besar presentasi adalah informasi dengan dua komponen:

• Sudut pandang pembicara. Ini adalah informasi yang menjawab mengapa ada 
pertanyaan dan merupakan penyampaian perspektif pembicara pada subjek yang 
disajikan.

• Apa yang dipertaruhkan. Pembicara juga menyampaikan perspektifnya yang harus 
diperhatikan oleh audiens. 

Setelah memikirkan ide besar presentasi, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan 
berikut kepada pembicara:

• Apa yang diyakini oleh audiens?

• Keyakinan baru apa yang diinginkan oleh pembicara untuk diadopsi oleh audiens?

• Bagaimana pembicara menginginkan perubahan perilaku audiens?

• Bagaimana sikap atau emosi mereka berubah sebelum perilaku mereka berubah?

Dengan memperhatikan apa yang dipikirkan audiens sebelum memasuki ruangan dan 
pembicara menginginkan mereka jadi seperti apa ketika meninggalkan presentasi, berarti 
pembicara telah mendefinisikan proses transformasi. Hal ini merupakan fokus dalam 
menegaskan bagaimana pembicara akan mengubah audiens. Dengan berpikir demikian, 
pembicara akan mempertimbangkan alur presentasi, isi informasi, tujuan, dan juga berbagai 
media komunikasi yang diperlukan untuk memperkuat presentasi. Setelah memahami 
transformasi audiens, pembicara dapat menunjukkan empati atas pengorbanan yang 
mungkin perlu dilakukan oleh audiens untuk meneruskan ide.

7.5.6. Temukan Kesamaan

Menemukan pijakan bersama merupakan tugas untuk memulai komunikasi yang 
efektif. Menyukai adalah prinsip dalam teknik persuasi. Mereka suka pada orang-orang 
seperti mereka, dan yang menyukai mereka. Untuk memengaruhi orang, memenangkan 
teman dengan menemukan kesamaan dan juga berikan pujian. Buat ikatan awal dengan 
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rekan kerja baru, bos, dan ungkapkan langsung secara informal mengenai minat dan 
pemahaman bersama. Pengirim akan membangun kepercayaan dan menunjukkan itikad 
baik. Selanjutnya, buat komentar positif tentang orang lain. Pengirim akan semakin membuat 
audiens bersedia untuk patuh. Sehingga, menemukan landasan bersama membuat pengirim 
beresonansi dengan audiens secara tepat. 

Semua ini mungkin terdengar sangat tidak ilmiah dan sensitif, tetapi seorang presenter 
dapat menemukan frekuensi resonansi audiens dengan melakukan sedikit riset. Presenter 
perlu memeriksa:

• Pengalaman bersama. Apa kesamaan Anda dan mereka di masa lalu. Apakah Anda 
berbagi kenangan, peristiwa bersejarah, atau minat yang sama?

• Tujuan bersama. Ke mana Anda semua akan menuju nanti? Seperti apa hasil yang 
diinginkan bersama?

• Kualifikasi. Mengapa Anda memenuhi syarat unik untuk menjadi ahli yang 
membimbing audiens? Apa yang Anda pelajari ketika menghadapi tantangan 
yang serupa dengan tantangan Anda sendiri, dan bagaimana audiens Anda akan 
mendapat manfaat dari wawasan tersebut?

7.5.7. Mengembangkan Konten Persuasif

“Apakah ide terlahir menarik begitu saja atau karena dibuat menarik?”

Chip dan Dan Heath, Penulis Switch: How to Change Things When Change is Hard. 

Konten persuasif merupakan suatu keharusan demi meyakinkan audiens untuk 
mencapai pemahaman bersama tentang tujuan pengirim, sebagaimana dikomunikasikan 
dalam pesan. Setelah mendefinisikan ide besar, beberapa aktivitas tambahan harus diambil 
sebagai berikut:

1. Hasilkan konten untuk mendukung ide besar. Brainstorming atau curah pendapat 
adalah teknik yang dapat dilakukan untuk menguraikan faktor-faktor yang 
mendukung isi presentasi.

2. Mengantisipasi resistensi. Setiap orang memiliki persepsi dan pemikiran yang 
berbeda tentang suatu topik. Dengan demikian, resistensi umumnya terjadi dan 
perlu diantisipasi. Pikirkan secara kreatif mengenai resistensi logis, emosional, dan 
praktis yang mungkin muncul dari audiens.
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3. Perkuat pesan melalui kontras. Orang secara alami tertarik pada kontras karena 
memang demikianlah hidup. 

4. Buatlah ajakan untuk beraksi secara efektif. Ajakan bertindak adalah informasi yang 
menekankan hal-hal yang harus dilakukan setelah mendengarkan presentasi.

5. Atur pemikiran Anda. Presentasi membutuhkan struktur yang harus logis dan 
ditampilkan menarik hanya dalam beberapa slide.

6. Seimbangkan daya tarik analitis dan emosional. Presentasi berkaitan dengan 
persiapan teknis serta pikiran dan hati orang.

7. Hilangkan jargon. Jelas dan mudah dipahami, minimalkan buzzword atau kata-kata 
yang terlalu sering dipakai orang dalam presentasi untuk umum.

8. Ciptakan ungkapan menarik (sound bite) yang diulang-ulang pada saat presentasi.

7.5.8. Gunakan Prinsip Mendongeng

Terapkan prinsip mendongeng dalam presentasi. Cerita memiliki kekuatan untuk 
memenangkan pelanggan, menyatukan kolega, dan memotivasi karyawan. Mendongeng 
adalah platform paling menarik yang kita miliki untuk mengelola imajinasi. Mereka yang 
menguasai bentuk seni ini bisa memperoleh pengaruh yang besar dan menjadi warisan 
abadi. Mendongeng dapat mencakup beberapa prinsip sebagaimana tercantum di bawah ini:

• Buat struktur yang solid. Harus ada awal, tengah, dan akhir. Dalam setiap tahap, 
akan memiliki apa itu informasi dan apa yang bisa menjadi informasi, seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 3.

• Buatlah pendahuluan. Dengan demikian, setelah menjelaskan kondisinya seperti 
apa, seorang pembicara perlu menjelaskan celah untuk mencapai apa yang mungkin 
terjadi. Celah ini merupakan ketegangan yang perlu diselesaikan.

• Kembangkan bagian tengah. Jelaskan tindakan yang perlu dilakukan.

• Buat penutup yang kuat. Gunakan prinsip ajakan untuk bertindak dan kegembiraan 
baru.

• Tambahkan tekstur emosional. Kisah pribadi dari pembicara akan menarik untuk 
ditautkan pada pesan.

• Buat “something they will always remember (STAR)”, yaitu sesuatu yang mereka akan 
selalu ingat. Jadilah kreatif untuk menunjukkan faktor-faktor yang mengesankan 
dari presentasi.
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Gambar 17. Pola Cerita Persuasif

Setelah menganalisis audiens, menyiapkan pesan, dan merencanakan cerita, inilah 
saatnya untuk menyampaikan presentasi. Aktivitas yang perlu dilakukan adalah:

• Berlatihlah dengan materi secara baik. Mendapatkan umpan balik yang jujur dari 
pembicara yang terampil akan sangat bermanfaat. Sementara itu, berlatih beberapa 
kali dalam mode slide-show juga diperlukan.

• Ketahui tempat dan jadwalnya. Usahakan tepat waktu.

• Mengantisipasi gangguan teknologi.

• Kelola demam panggung Anda. Jika perlu, gunakan kekuatan “strategi toilet”. 
Heningkan pikiran Anda dan temukan ruangan sunyi untuk mengatur kegugupan 
sebelum melakukan presentasi.

• Atur nada bicara Anda dengan tepat. 

• Jadilah diri Anda sendiri. Biarkan audiens menemukan keindahan konsistensi di 
antara pesan dan gestur pembicara.

• Berkomunikasi dengan suara dan tubuh Anda. Biarkan gerakan tubuh dan suara 
melepaskan energi untuk memotivasi audiens bertransformasi.

• Buatlah cerita menjadi hidup. Biarkan cerita pribadi mewarnai materi presentasi.
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7.5.9. Mengukur Dampak Presentasi

Presentasi adalah kegiatan yang terukur. Setelah membuat persiapan dan mengirimkan 
konten, seorang pembicara akan menangani dampak presentasi. Kegiatan tindak lanjut dapat 
disampaikan melalui berjabat tangan dan bertukar kartu nama untuk koneksi lebih lanjut. 
Selain itu, seorang pembicara juga dapat menggunakan media sosial untuk membangun 
hubungan lebih jauh.

Saluran media sosial dapat membuat audiens turut menyebarkan presentasi kepada 
publik. Orang-orang dapat menyebarkan konten ke pengikut mereka. Dengan demikian, 
bahkan seorang pembicara yang hanya memiliki 30 audiens langsung bisa terhubung dengan 
ratusan dan mungkin lebih banyak audiens melalui media sosial.

Komunikasi menggunakan media sosial sebelum, selama, dan setelah presentasi menjadi 
konstruktif ketika:

• Memperkaya konten presentasi
• Menghubungkan orang-orang di dalam ruangan
• Memungkinkan orang yang tidak hadir untuk terhubung
• Meningkatkan jangkauan ke lebih banyak orang

Catatan yang bisa diambil
1. Komunikasi sebagai proses untuk mengembangkan pemahaman antara pengirim 

dan penerima memerlukan strategi. Gunakan strategi terbaik untuk menciptakan 
komunikasi yang efektif dan persuasif.

2. Kenali karakteristik Anda sendiri sebagai pengirim komunikasi. Apakah Anda 
pengirim pesan yang baik?

3. Interaksi antara pengirim dan audiens akan memperlancar proses pengiriman dan 
respons materi komunikasi. Bangunlah interaksi yang baik dengan audiens untuk 
mendapatkan presentasi yang persuasif.
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