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I. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa mengenai konsep komunikasi dan
presentasi di depan umum, teknik presentasi, dan melatih keterampilan melakukan
presentasi. Cakupan materi matakuliah ini meliputi: pengertian komunikasi dan
komunikasi dalam kelompok, pengertian presentasi, pemilihan aplikasi pembuatan
presentasi, perencanaan materi presentasi, penguasaan aspek teknis, teknik penyajian
presentasi, sikap dalam presentasi.

II. STANDAR KOMPETENSI

1. Mahasiswa dapat menjelaskan hakekat komunikasi, presentasi, dan aspek yang
berkaitan dengan teknik presentasi dengan cara menjawab soal essay secara
mandiri.

2. Diberikan tema tertentu, mahasiswa mampu melakukan presentasi dalam waktu 10
menit.

III.SKEMA PEMBELAJARAN

Pertemu
an ke:

Kompetensi
Dasar

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran
Sumber
Bahan

1  Memahami
silabus dan RPP

 Menjelaskan
pentingnya
presentasi

 Penjelasan
Silabus dan RPP

 Pentingnya
sebuah presentasi

 Orientasi perkuliahan dan
Kontrak Belajar

 Mahasiswa diberi gambaran
tentang tugas-tugas
sekretari, termasuk

 Silabus

 RPP
 Tata

tertib
kuliah
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melakukan presentasi
 Mahasiswa diberi motivasi

tentang melakukan
presentasi yang baik.

yang
dibuat
oleh
dosen

2 Menjelaskan
komunikasi

 Pengertian
komunikasi

 Unsur-unsur
komunikasi

 Mahasiswa bermain peran
untuk melatih komunikasi

 Mahasiswa mendiskusikan
dan menyimpulkan hasil
kegiatan

Buku 4

3 Menjelaskan
pentingnya
komunikasi dalam
kelompok

 Pengertian
komunikasi
dalam kelompok

 Macam-macam
komunikasi
dalam kelompok

 Mahasiswa diberikan
gambaran mengenai
komunikasi dan macam-
macam komunikasi
kelompok

Buku 4

4 Menjelaskan
komunikasi
efektif di depan
publik

 Konsep
komunikasi
publik

 Ciri-ciri dan
kondisi
komunikasi
publik

 Hukum
komunikasi yang
efektif

 Mahasiswa diberi contoh
tentang komunikasi di
depan publik

 Dosen menjelaskan tentang
komunikasi publik

 Dosen menjelaskan tentang
ciri-ciri dan hukum
komunikasi yang efektif

Buku 4

5 Membangun
kepercayaan diri

 Meningkatkan
keberanian

 Meningkatkan
kepercayaan diri

 Membangun
percaya diri
dengan persiapan

 Quis tentang percaya diri
 Diskusi hasil kerja

mahasiswa
 Mahasiswa diberikan

gambaran tentang
membangun percaya diri

Buku 1

6

Merencanakan
materi presentasi

 perencanaan
materi presentasi

 penguasaan aspek
teknis

 teknik penyajian
presentasi

 Mahasiswa diberikan
penjelasan mengenai
perencanaan materi
presentasi

 Mahasiswa diberikan
penjelasan mengenai aspek

Buku 1
Buku 2
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teknis
 Mahasiswa diberikan

gambaran teknik penyajian
presentasi

7

 Membuat media
presentasi

 Template /
background

 Jenis dan besar
huruf (font)

 Bullet

 Warna
 Visualisasi

(gambar, animasi,
audio)

 Mahasiswa ditunjukkan
kasus/contoh slide
powerpoint yang baik dan
yang kurang baik.

 Mahasiswa membuat media
presentasi dengan
powerpoint

Buku 3

8
Ujian tengah
semester

9

Menentukan
pemilihan
bahasa untuk
presentasi

Pemilihan bahasa  Mahasiswa diberikan
penjelasan mengenai bahasa
Indonesia dan pemilihan
bahasa yang digunakan
pada saat presentasi

Bahan-
bahan
dari
internet

10

Mempersiapkan
penampilan diri

Penampilan diri Mahasiswa diberikan
penjelasan beserta contoh
penampilan untuk
presentasi

Bahan-
bahan
dari
internet

11

Menguasai
teknik bicara

Teknik bicara Mahasiswa diberikan
penjelasan dan latihan
teknik bicara.

Bahan-
bahan
dari
internet

12

Melakukan
Praktik presentasi

 Praktik
presentasi

 Mahasiswa melakukan
praktik presentasi
dihadapan rekan mahasiswa

 Mahasiswa lain menyimak
dan memberikan masukan

 Dosen memberikan
masukan dan arahan

Bahan
praktik
yang telah
disiapkan
mahasiswa

13
Melakukan
Praktik presentasi

 Praktik
presentasi

 Mahasiswa melakukan
praktik presentasi
dihadapan rekan mahasiswa

Bahan
praktik
yang telah
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 Mahasiswa lain menyimak
dan memberikan masukan

 Dosen memberikan
masukan dan arahan

disiapkan
mahasiswa

14

Melakukan
Praktik presentasi

 Praktik
presentasi

 Mahasiswa melakukan
praktik presentasi
dihadapan rekan mahasiswa

 Mahasiswa lain menyimak
dan memberikan masukan

 Dosen memberikan
masukan dan arahan

Bahan
praktik
yang telah
disiapkan
mahasiswa

15

Melakukan
Praktik presentasi

 Praktik
presentasi

 Mahasiswa melakukan
praktik presentasi
dihadapan rekan mahasiswa

 Mahasiswa lain menyimak
dan memberikan masukan

 Dosen memberikan
masukan dan arahan

Bahan
praktik
yang telah
disiapkan
mahasiswa

16

Melakukan
Praktik presentasi

 Praktik
presentasi

 Mahasiswa melakukan
praktik presentasi
dihadapan rekan mahasiswa

 Mahasiswa lain menyimak
dan memberikan masukan

 Dosen memberikan
masukan dan arahan

Bahan
praktik
yang telah
disiapkan
mahasiswa

IV. KOMPONEN PENILAIAN

No Jenis Tagihan Bobot (%)
1 Partisipasi kuliah 10
2 Tugas dan Praktik 15
3 Ujian Tengah Semester 30
4 Ujian Akhir Semester 45

Total 100
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V. SUMBER BAHAN

A. Wajib
1. Helena Olii. 2010. Public Speaking. Jakarta: PT Indeks.
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3. Eko Nugroho. 2008. Pengenalan teori warna. Yogyakarta: Andi Offset
4. Steward L.Tubbs & Sylvia Moss. 2005. Human Communication. Bandung:

PT Remaja Rosdakarya.

VI. TUGAS-TUGAS

Tugas yang diberikan kepada mahasiswa meliputi proyek mempersiapkan materi
presentasi. Hal yang perlu dipersiapkan antara lain: materi, media dalam bentuk file ppt
atau lainnya, media pendukung seperti produk, bagan, gambar, brosur, dll.

Yogyakarta, 26 Juni 2015
Mengetahui
Ketua Jurusan Dosen,
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