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A. Identitas 

1. Nama Matakuliah  : Technique of Presentation 

2. Program Studi  : Manajemen Informatika D3 

3. Fakultas   :  

4. Bobot sks   : 2 sks 

5. Elemen Kompetensi  : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat lebih 

memahami materi teknik-teknik presentasi dengan baik yang mencakup pembuatan konsep presentasi, 

pembukaan, isi, dan penutupan presentasi yang efektif 

6.  

7. Jenis Kompetensi  : (dijelaskan lebih lanjut dalam kompetisi dasar) 

8. Alokasi waktu total  : 14 x 100 menit 

 

Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Stategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

waktu 

Referensi/acuan Evaluasi 

Setelah mengikuti 

kuliah ini 

mahasiswa 

memahami bagian-

bagian dalam 

presentasi,  unsur-

unsur budaya, dan 

hal-hal lain yang 

berkaitan dengan 

presentasi 

 

1. Memahami 

hal-hal yang 

berkaitan 

dengan 

presentasi 

2. Mahasiswa 

memahami 

bagian-bagian 

dalam 

presentasi 

3. Memahami 

aspek-aspek 

budaya dalam 

presentasi 

 

What is the 

Point?: 

introduction to 

technique of 

presentation 

 

1 diskusi 

dan 

brainstor

ming 

2 ceramah 

3 tanya 

jawab 

100 

menit 

1. kontrak kerja 

2. silabus dan 

RPKPS 

 

Tanya 

jawab 

Setelah mengikuti 

kuliah ini 

mahasiswa 

memahami dan 

mampu 

menggunakan 

berbagai macam 

ekspresi dan pola-

pola kalimat dalam 

bahasa Inggris 

 

1. Menggunakan 

berbagai 

macam 

ekspresi dalam 

bahasa Inggris 

2. Menggunakan 

pola-pola 

kalimat dalam 

bahasa Inggris 

3. Memahami 

unsur-unsur 

budaya yang 

berkaitan 

dengan 

presentasi 

Key features of 

time expressions 

and tenses 

1 diskusi dan 

brainstormi

ng 

2 ceramah 

3 tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Tanya 

jawab 

lisan 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

1. Membuat 

topik, tujuan, 

konsep, 

Making a 

Start 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Latihan  



memahami  dan 

membuat topik, 

tujuan, konsep, 

pertanyaan, dan 

referensi yang 

digunakan dalam 

presentasi dan 

memperkenalkan 

diri 

 

pertanyaan, 

dan referensi 

yang akan 

digunakan 

dalam 

presentasi 

2. Memperkenalk

an diri yang 

mencakup 

nama, alamat, 

profesi, 

perusahan, dan 

sebagainya 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

membuat 

pembukaan dan 

menyiapkan hal-hal 

yang berkaitan 

dengan data diri 

dan topik 

presentasi 

1. Membuat 

pembukaan 

dalam suatu 

presentasi 

2. Menyiapkan 

hal-hal yang 

berkaitan 

dengan data diri 

dan topik 

presentasi 

 

Making a Start: 

Making a good  

introduction 

 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Tanya 

jawab 

lisan 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

menggunakan kata-

kata kunci dan 

frase-frase untuk 

menghubungkan 

ide-ide yang akan 

dipresentasikan 

1. Menggunakan 

kata-kata kunci 

dan frase-frase 

untuk 

menghubungka

n ide-ide yang 

akan 

dipresentasikan 

Linking Parts: 

Ways of 

Organizing a 

Presentation 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Tanya 

jawab 

lisan 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

membedakan dan 

menggunakan 

bentuk-bentuk 

bahasa personal, 

resmi, tulis, dan 

lisan 

 

1. Membedakan 

dan 

menggunakan 

bentuk-bentuk 

bahasa 

personal dan 

resmi 

2. Memahami 

bahasa tulis 

3. Memahami 

bahasa lisan 

 

The Right Kind of 

Language: 

Advantages of 

Speaking Versus 

Reading 

 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Tanya 

jawab 

lisan 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

menggunakan 

bahasa tulis dan 

lisan 

1. Menggunakan 

bahasa tulis 

dan lisan 

2. Mengubah 

bahasa tulis 

menjadi 

bahasa lisan 

Changing Written 

Language to 

Spoken Language 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Latihan  

Setelah mengikuti 1. Merancang 

Visual Aids 1. diskusi dan 

brainstormi

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Tanya 

jawab 



mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

merancang dan 

merepresentasikan 

alat-alat bantu 

visual 

 

 

dan 

mempresentasi

kan alat-alat 

bantu visual 

2. Menggunakan 

dan 

menjelaskan 

alat-alat bantu 

visual yang 

digunakan 

dalam 

presentasi 

 ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

lisan 

 

 

 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

memahami materi  

 

1. Menggunakan 

bahasa tubuh 

dalam 

menyampaika

n pesan atau 

berkomunikasi 

dengan baik 

2. Memahami 

bahasa tubuh 

dalam 

beberapa 

budaya 

Body Language: 

The Importance of 

Body Language 

 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Latihan  

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

menggunakan 

bahasa tubuh untuk 

meningkatkan 

presentasi yang 

efektif 

1. Menggunakan 

bahasa tubuh 

untuk 

meningkatkan 

efektivitas  

presentasi 

 

Practice of using 

visual aids and 

body language in 

presentation 

 

 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Latihan 

presentasi 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

membuat 

penutupan 

presentasi yang 

efektif 

1. Membuat 

penutupan 

presentasi 

yang efektif 

 

Finishing off 

 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Latihan 

presentasi 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

muncul setelah 

presentasi dengan 

efektif 

 

 

1. Menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan 

yang muncul 

setelah 

presentasi 

dengan efektif 

2. Membuat 

pertanyaan 

untuk para 

pendengar 

presentasi  

Question Time 

 

1. diskusi dan 

brainstormi

ng 

2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Latihan 

presentasi 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

1. Membuat 

rancangan 

presentasi 

Putting it all 

together 

1. diskusi dan 

brainstorm

ing 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Latihan 

presentasi 



membuat 

rancangan 

presentasi yang 

baik 

 

yang baik  2. ceramah 

3. praktik 

4. tanya 

jawab 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 
Setelah mengikuti 

mata kuliah ini 

mahasiswa mampu 

membuat 

presentasi yang 

efektif dan 

mengevaluasi 

efektivitas suatu 

presentasi 

1. Memahami 

efektivitas 

suatu 

presentasi 

2. Mengevaluasi 

suatu 

presentasi  

Practice of giving 

and evaluating 

presentation 

 

1. diskusi dan 

brainstorm

ing 

2. ceramah 

3.  praktik 

4. tanya 

jawab 

100 

menit 

Powell, Dick. 

1990. 

Presentation 

Techniques: A 

Guide to 

Drawing and 

Presenting 

Design Ideas. 

Latihan 

presentasi 

 


