
Membuat Slides PowerPoint



Mencakup beberapa Tips:

 Outlines
 Slide Structure
 Fonts
 Colour
 Background
 Graphs
 Spelling and Grammar
 Conclusions
 Questions

 Outlines
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 Fonts
 Colour
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 Graphs
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 Questions



 Buatlah 1 – 2 Slide dalam outline pada
presentasi
exp. previous slide

 Memberikan tanda/jeda pada presentasi
 Gunakan poin inti pada slide outline

Outline

 Buatlah 1 – 2 Slide dalam outline pada
presentasi
exp. previous slide

 Memberikan tanda/jeda pada presentasi
 Gunakan poin inti pada slide outline



Struktur slide – baik

 Buat 1-2 slides per menit dari presentasi
Anda

 Tuliskan beberapa poin penting, buka berupa
kalimat yang panjang

 Terdiri dari 4-5 poin per slide
 Hindari banyak kata: gunakan kata kunci dan

frase

 Buat 1-2 slides per menit dari presentasi
Anda

 Tuliskan beberapa poin penting, buka berupa
kalimat yang panjang

 Terdiri dari 4-5 poin per slide
 Hindari banyak kata: gunakan kata kunci dan

frase



Struktur slide – kurang baik

 Pada satu halaman terdiri dari banyak kata
dalam satu slide. Tidak menuliskan poin
pada slide, sehingga membuat audien sulit
untuk membaca dan melihat dari poin
presentasi yang disampaikan. Meskipun poin
yang disampaikan sama pada slide
sebelumnya dan materinya yang
disampaikan lebih rumit. Singkatnya audien
menghabiskan banyak waktu untuk mencoba
membaca bukan bukan mendengarkan

 Pada satu halaman terdiri dari banyak kata
dalam satu slide. Tidak menuliskan poin
pada slide, sehingga membuat audien sulit
untuk membaca dan melihat dari poin
presentasi yang disampaikan. Meskipun poin
yang disampaikan sama pada slide
sebelumnya dan materinya yang
disampaikan lebih rumit. Singkatnya audien
menghabiskan banyak waktu untuk mencoba
membaca bukan bukan mendengarkan



Struktur slide – baik

 Menampilkan satu poin pada satu waktu
– Membantu audien berkonsentrasi dari yang

disampaikan
– Mencegah audien membaca ke depan
– Membantu Anda memfokuskan presentasi

 Menampilkan satu poin pada satu waktu
– Membantu audien berkonsentrasi dari yang

disampaikan
– Mencegah audien membaca ke depan
– Membantu Anda memfokuskan presentasi



Struktur slide – kurang baik

 Jangan gunakan animasi mengganggu
 Jangan gunakan animasi yang tidak/kurang

match dengan materi

 Jangan gunakan animasi mengganggu
 Jangan gunakan animasi yang tidak/kurang

match dengan materi



Fonts - good

 Gunakan huruf min 18 pt
 Gunakan ukuran font berbeda antara poin

utama dan poin sekunder
– Ini adalah 24 pt, kemudian poin utama 28 pt dan

judul 36 pt
• Gunakan standar font (arial/times

new roman)

 Gunakan huruf min 18 pt
 Gunakan ukuran font berbeda antara poin

utama dan poin sekunder
– Ini adalah 24 pt, kemudian poin utama 28 pt dan

judul 36 pt
• Gunakan standar font (arial/times

new roman)



Fonts – kurang baik

 Tulisan terlalu kecil sehingga audien kesusahan dalam membaca

 MENULISKAN DENGAN HURUF KAPITAL
SEHINGGA SUSAH DIBACA

 Jangan menggunakan font yang rumit
– Pendidikan teknik informatika - uny

 Tulisan terlalu kecil sehingga audien kesusahan dalam membaca

 MENULISKAN DENGAN HURUF KAPITAL
SEHINGGA SUSAH DIBACA

 Jangan menggunakan font yang rumit
– Pendidikan teknik informatika - uny



Warna - baik

 Gunakan warna huruf yang kontras dengan latar
belakang
 Exp: warna huruf biru latar belakang putih

 Gunakan warna untuk memperkuat struktur logika
Anda dalam membuat presentasi
– Exp: biru tua untuk judul dan biru muda untuk

teks
• Gunakan warna untuk menekankan pada suatu

poin, tetapi hanya sesekali
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 Gunakan warna untuk memperkuat struktur logika
Anda dalam membuat presentasi
– Exp: biru tua untuk judul dan biru muda untuk

teks
• Gunakan warna untuk menekankan pada suatu

poin, tetapi hanya sesekali



Warna – kurang baik

 Menggunakan warna huruf yang tidak kontras
dengan warna latar belakang dan sulit dibaca

 Menggunakan warna dekorasi yang mengganggu
 Menggunakan warna yang berbeda setiap kata dan

tidak diperlukan
– Apabila diperlukan gunakan warna pada bagian

sekunder teks
– Mencoba untuk kreatif namun dapat berakibat

buruk

 Menggunakan warna huruf yang tidak kontras
dengan warna latar belakang dan sulit dibaca

 Menggunakan warna dekorasi yang mengganggu
 Menggunakan warna yang berbeda setiap kata dan

tidak diperlukan
– Apabila diperlukan gunakan warna pada bagian

sekunder teks
– Mencoba untuk kreatif namun dapat berakibat

buruk



Background - baik

 Gunakan background yang menarik tetapi
simple

 Gunakan background yang ringan
 Gunakan background yang konsisten di

semua slide presentasi

 Gunakan background yang menarik tetapi
simple

 Gunakan background yang ringan
 Gunakan background yang konsisten di

semua slide presentasi



 Hindari background yang mengganggu dan
teks sulit dibaca

 Selalu konsisten dengan background yang
digunakan

Background – Jelek

 Hindari background yang mengganggu dan
teks sulit dibaca

 Selalu konsisten dengan background yang
digunakan



Grafik - baik

 Gunakan grafik yang standar dan kata-kata
 Gunakan data grafik yang mudah dipahami &

dan bukan dari data mentah
 gunakan grafik yang terkini secara visual

dapat dipahami
 Selalu ada judul grafik

 Gunakan grafik yang standar dan kata-kata
 Gunakan data grafik yang mudah dipahami &

dan bukan dari data mentah
 gunakan grafik yang terkini secara visual

dapat dipahami
 Selalu ada judul grafik



Grafik – kurang baik

January February March April
Blue Balls 20.4 27.4 90 20.4
Red Balls 30.6 38.6 34.6 31.6



Grafik - baik
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Grafik – kurang baik
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Grafik – Kurang baik

 Menampilkan garis kecil-kecil yang tidak
diperlukan

 Huruf terlalu kecil
 Warna terlalu banyak dan tidak logis
 Tidak ada judul / hilang
 Banyak shadow

 Menampilkan garis kecil-kecil yang tidak
diperlukan

 Huruf terlalu kecil
 Warna terlalu banyak dan tidak logis
 Tidak ada judul / hilang
 Banyak shadow



Ejaan – tata bahasa

 Hindari kesalahan ejaan
 Pengulangan kata-kata berlebih
 Kesalahan tata bahasa
 Jika presentasi dalam bhs Inggris mintalah

bantuan orang lain untuk mengoreksi

 Hindari kesalahan ejaan
 Pengulangan kata-kata berlebih
 Kesalahan tata bahasa
 Jika presentasi dalam bhs Inggris mintalah

bantuan orang lain untuk mengoreksi



Kesimpulan

 Gunakan akhir presentasi yang efektif dan
menarik

 Audiens akan teringat dengan kata-kata
terakhir yang disampaikan

 Gunakan slide kesimpulan
– Meringkas dari poin-poin utama presentasi
– Membuat terobosan baru dalam bidang

presentasi yang disampaikan
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menarik
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terakhir yang disampaikan

 Gunakan slide kesimpulan
– Meringkas dari poin-poin utama presentasi
– Membuat terobosan baru dalam bidang

presentasi yang disampaikan



Pertanyaan ?

 Pada akhir presentasi tambahkan
pertanyaan singkat, untuk:
– Merespon penangkapan audiens terhadap

presentasi yang disampaikan
– Memberikan kemudahan dalam

menvisualisasikan bahan presentasi
– Hindari menghentikan presentasi secara tiba-tiba

 Pada akhir presentasi tambahkan
pertanyaan singkat, untuk:
– Merespon penangkapan audiens terhadap

presentasi yang disampaikan
– Memberikan kemudahan dalam

menvisualisasikan bahan presentasi
– Hindari menghentikan presentasi secara tiba-tiba



Tugas 6

 Buatlah slide presentasi powerpoint dari
materi yang pernah dipresentasikan
– Jumlah slide 10 – 15
– Ditambahkan rekaman audio
– Dikirim ke besmart UNY (link tugas 6)

 Dipersentasikan oleh setiap mahasiswa ybs

 Buatlah slide presentasi powerpoint dari
materi yang pernah dipresentasikan
– Jumlah slide 10 – 15
– Ditambahkan rekaman audio
– Dikirim ke besmart UNY (link tugas 6)

 Dipersentasikan oleh setiap mahasiswa ybs


