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MEDIA PRESENTASI
• Digunakan untuk konsumsi pendidik

• Sebagai alat bantu pembelajaran yang 
efektif, efisien dan atraktif

• Tidak diperlukan uraian materi dengan
kalimat panjang lebar

• Dituntut kemampuan kreatif dalam
memadukan teks, gambar, chart / 
diagram, animasi, simulasi interaktif, 
video dll
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ASPEK YANG PERLU 

DALAM PEMBUATAN 
PRESENTASI PADA 
MS POWERPOINT

ASPEK PEMBELAJARAN
• SUBSTANSI MATERI 

Sesuai dengan konsep teori yang Benar

• PEMILIHAN TOPIK
Sesuai dengan kurikulum & menarik

• KESESUAIAN DENGAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN
Konsistensi materi

• AKTUALITAS
Sesuai dengan pekembangan dan
Mutakhir
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ASPEK PEMBELAJARAN
• KEJELASAN PESAN 

Membantu mempermudah memahami
konsep dan mempercepat
Pemahahaman

• PEMBERIAN CONTOH
Membantu Penjelasan

ASPEK TEKNIS
• SUARA 

Kapan diperlukan untuk Memperjelas
konsep

• GRAFIS
Tampilan (warna, tata letak, Ilustrasi)

• TEKS
Keterbacaan pemilihan font/huruf



12/02/2013

4

ASPEK TEKNIS
• MOVIE & ANIMASI

Kejelasan Pesan

• NAVIGASI

Konsistensi tempat dan bentuk serta
kelengkapan navigasi

• EFISIENSI
Waktu, tenaga dan biaya
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KESALAHAN FATAL DALAM MENYUSUN 
PRESENTASI

• Tulisan

• Ukuran huruf terlalu kecil sehingga tidak
terbaca oleh audien.

• Menggunakan huruf kapital pada setiap
slide presentasi

• Menggunakan tipe font terlalu banyak
apalagi jenis font yang fancy dan aneh

• Teks terlalu panjang sehingga satu slide 
terisi dengan teks

KESALAHAN FATAL DALAM 
MENYUSUN PRESENTASI

• Animasi

• Terlalu banyak variasi pada animasi slide 
transition.

• Animasi gambar tidak pada tempatnya
atau tidak sesuai dengan materi

• Animasi obyek atau huruf terlalu
berlebihan sehingga tayangan tersendat-
sendat

• Animasi suara terlalu berlebihan sehingga
tayangan menjadi bising.
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KESALAHAN FATAL DALAM 
MENYUSUN PRESENTASI

• Warna

• Terlalu banyak penggunaan warna.

• Penggunaan warna tidak konsisten tiap
slide

• Gambar latar yang digunakan tumpang
tindih dengan warna huruf.

• Layout

• Penempatan navigasi tidak konsisten.

• Susunan judul, isi/konten dan media 
(gambar/video/grafik) tidak konsisten.
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TIP & TRIK 
DALAM MENYUSUN PRESENTASI

• penggunaan font adalah maksimal 7 baris teks
dalam satu slide dengan ukuran font sekitar 32 
points

• Ukuran font terkecil adalah 18 point

• Gunakanlah maksimal 3 jenis font dalam
presentasi Anda dan konsisten dalam setiap slide

• Jika penjelasan materi terlalu panjang, gunakan
hyperlink ke slide lainnya untuk memindahkan
uraian materi tersebut.

• Gunakan animasi sederhana seperti Appear atau
Fade agar presentasi tetap terlihat profesional

• Pilih 3-4 warna utama dan gunakan secara
konsisten dalam setiap slide

TIP & TRIK 
DALAM MENYUSUN PRESENTASI

• Optimalkan penggunaan fasilitas layout untuk
menata obyek pada slide presentasi

• Jika ingin menyisipkan foto sebagai gambar latar
slide, gunakan fasilitas kontras untuk mengatur
pewarnaan sehingga tidak tumpang tindih dengan
warna huruf

• Penggunaan efek suara disesuaikan dengan
kegunaan dan jenisnya tidak terlalu banyak

• Gunakan tombol navigasi dengan lugas dan jelas, 
serta tempatkan secara konsisten dan terstruktur

• Tempatkan file pendukung dalam satu folder
tempat presentasi berada

• Uji kembali apakah presentasi berjalan ditempat
lain
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