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Publikasi hasil penelitian adalah penting dilakukan, menurut Gerard Piel 

seorang publisher of the new Scientific American magazine (1948) menyatakan 

bahwa “Without Publication, Science is Dead”. Publikasi hasil penelitian dapat 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah melalui jurnal, poster, 

buku, majalah, dan seminar. Khusus topik kali ini akan membahas mengenai 

presentasi hasil penelitian pada seminar ilmiah. “A seminar is a lecture or 

presentation delivered to an audience on a particular topic or set of topics that 

are educational in nature“.  

Ketika menginformasikan hasil penelitian dalam seminar maka akan terjadi 

sharing knowledge, sehingga akan lebih tepat bilamana hanya 

membicarakan data yang relevan atau hal penting saja bagi audiences. Terlalu 

banyak informasi yang tidak focus akan membuat audiences merasa bosan. 

Ada beberapa tips untuk sebuah presentasi, yaitu:  

Pendahuluan:  

• Ketika membicarakan topik yang hendak dipresentasikan smile and look 

at the audience, jangan menunduk atau menatap langit-langit. 

• Mulailah dengan irama yang pelan dan secara bertahap semakin cepat. 

• Gunakan sebuah kata-kata genuine opening seperti: “Saya bangga dan 

senang berada di sini hari ini untuk membicarakan dan berbagai 

bersama anda (audiences) mengenai topik ……..”. 

• Berlakulah sebagai seorang yang ahli mengenai topik yang sedang 

dipresentasikan. 

• Selalu senyum dan tunjukkan bahwa betapa baiknya perasaan dan 

kondisi saat ini. 

• Berpakaianlah yang sopan; artinya pakaian yang dikenakan adalah 

pakaian formal yang menunjukkan bahwa ada rasa hormat pada 

audiences. 

Suara:  

� Suara harus terdengar jelas oleh audiences; tidak ada pemakluman bagi 

suara yang tidak terdengar oleh audiences.  
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� Atur pernafasan dengan baik selama presentasi sehingga dapat 

membantu mengontrol volume suara saat berbicara. 

� Suara jangan monoton tetapi atur kecepatan dan tinggi-rendahnya 

suara, beri penekanan pada hal-hal penting. 

� Berlatihlah mendengarkan suara sendiri sehingga bisa mengontrol suara 

dengan mudah. 

 

Body Language:  

☺ Senyum 

Senyum sangat penting menunjukkan bahwa pemakalah berkelakuan 

positif dan meyakinkan audience. 

 

☺ Tatapan mata 

Tatapan mata membangun kepercayaan audience, jadi bersikaplah 

terlihat seperti seolah-olah sebagai seorang instruktur.  

 

☺  Isyarat gerak 

Isyarat gerak harus tampak lembut dan alamiah, jangan terlalu banyak 

menggunakan isyarat gerak.  

 

☺ Jangan memasukkan tangan ke dalam saku 

Tangan harus tampak oleh audience dan juga harus tampak nyaman.  

 

☺  Bahu terjaga tegak 

Bahu terjaga tegak akan membantu pemakalah tampak bagaikan 

seorang yang percaya diri.  

  

Bantuan visual: 

o Buatlah sesederhana mungkin 

• Hanya berupa poin-poin atau gambar atau video 

• Jangan menuliskan kalimat 

- Audience datang ke tempat seminar membutuhkan penjelasan pada 

presentasi oleh pemakalah bukan untuk membaca paper. 
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o Gunakan fonts yang tegas dan berukuran 18-48 

• Audience akan mudah membacanya dan audience yang paling 

belakangpun dapat membaca tulisan dengan baik (Gambar 1). 

o Buat poin-poin kunci  

• Menjadikan Audience lebih mudah mengingat. 

o Jumlah kata dan baris dalam slide 

• Maksimal 7 kata dalam setiap baris dan maksimal 7 baris pada setiap 

tampilan slide. 

o Buat warna yang tegas 

• Audience akan lebih mudah mengingat dan tertarik pada warna-warna 

yang jelas, tegas, dan mencolok tetapi tidak norak atau terlalu ramai. 

o Handouts (bila dipandang perlu untuk dibawa pulang) 

• Handout ini akan mengingatkan audience dikemudian hari atau untuk 

menjalin silaturahim antara pemakalah dengan audience di waktu 

berikutnya. 

 

Gambar 1. Ukuran, bentuk, dan warna tulisan serta background (Niemantsverdriet, 2001). 
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Apa saja yang harus tidak dilakukan pada saat acara presentasi: 

o File Presentasi di dalam CD atau USB 

• Hal ini akan memperlambat proses baca komputer. 

o Tidak memperkenalkan diri atau tidak mengenakan cocard seminar 

• Seandainya pemakalah adalah seorang “Raja” yang sedang presentasi 

di kerajaannya sendiri bisajadi perkenalan diri ini memang tidak 

diperlukan lagi. 

o Berkata 

• “Seperti yang telah saya jelaskan tadi……..”, kalimat ini merendahkan 

audience yang bertanya. 

• Menggunakan kata-kata yang rumit atau “njelimet” agar tampak smart 

tidaklah diperlukan. 

• Hindari berbicara yang tidak perlu dan juga hindari kata-kata “e…..”, 

“anu”, “apa ya…..”, dan “..…sendiri”; diam akan jauh lebih baik.  

o Tidak mencantumkan sumber informasi 

• Baik gambar maupun tulisan 

o Bertanya bagi audience 

• Menjelaskan panjang-lebar baru bertanya, hal ini sang penanya 

(audience) telah merendahkan pemakalah dan audience lainnya. 

Menggurui dan merampas waktu. 

• Bertanya lebih dari satu pertanyaan, hal ini sang penanya (audience) 

telah merendahkan audience lainnya. Merasa hanya dirinya yang 

punya ide atau pemikiran untuk bertanya. 

• Mengulang pertanyaan audience lain.  

o Ngobrol sendiri  

• Biasanya ini terjadi karena presentasinya tidak bagus. 
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Tips secara umum: 

1. Berdo’a 

2. Menguasai topik presentasi. 

o Lakukan penelitian sebelum presentasi. 

3. Berlatih 

o Berlatih bicara di depan kolega/teman akan sangat membantu untuk 

mendapatkan kritik. 

o Berlatih bicara di depan cermin akan sangat membantu  karena dapat 

melihat langsung penampilan dan juga body language. 

4. Menatap dengan pandangan atau mata 

o Tataplah semua mata audiences, dengan demikian setiap individu 

audience akan merasa diajak bicara oleh pemakalah. 

5. Istirahat 

o Tidur yang cukup sebelum melakukan presentasi, hal ini akan 

membantu kepercayaan diri dan releksasi. 

6. Buat pertanyaan 

o Coba buat pertanyaan berdasarkan topik makalah dan jawablah 

dengan baik sebagai dasar materi seminar. 
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