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Posters: Create your message!

Evaluasi: buat apa sih bikin poster?

Persiakan konten…

Rancang postermu!

Desain

Presentasikan!
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1. Ngapain bikin poster?
• Apa yang udah kamu ketahui:

– Kayak gimana sih presentasi poster itu?
– Siapa saja yang hadir di sana?
– Kapan dan dimana sih?
– Apa aja yang harus disiapkan? 
– Kenapa kamu berpartisipasi?

• Siapa yang akan menjadi target audience hasil penelitianmu? Bagaimana
seharusnya kamu menyampaikan penelitianmu untuk:
– Orang awam?
– Akademisi dari lain bidang?
– Akademisi dari bidang yang sama?

• Apa sih yang kamu harapkan dari presentasi postermu?
– Informatif?
– Persuasif?
– Meyakinkan bahwa kamu peneliti yang mumpuni?
– Semua di atas?



2. Konten

• Judul
• Nama Peneliti dan Institusi (Sekolah)
• Abstract (Optional)
• Latar Belakang & Tinjauan pustaka
• Rumusan Masalah / Research Question(s)
• Metode Penelitian
• Hasil
• Pembahasan
• Simpulan dan Saran
• Ucapan Terima kasih
• Contact Information
• Visual Aids: Grafik, histogram, peta, foto, dll.

Tips: ada yang bilang kalo
poster itu sebenarnya

penjabaran dari abstrak, jadi
sebelum bikin poster, bikin

dulu abstraknya



3. Rancang Postermu!
Ruang yang tersedia di poster itu sangat terbatas. Jadi, buatlah poin2 penting

dari risetmu dan susunlah informasi secara efisien!

1. Craft the Take-Away Message!

• Poster yang baik fokus pada satu core idea. Jadi, sebelum membuat poster, tulis
(<100 kata) tujuan dan simpulan dari risetmu. Postermu harus bisa secara visual 
menyampaikan ide tersebut.

2. Rangkum poin2 penting

• Apa sih tujuan dan hasil penelitianmu? Metodenya unik kah? Ada temuan2 baru? 
Poin2 ini harus ditonjolkan.

3. Buat postermu mudah dibaca

• Jangan kebanyakan text

• Usahain satu body text kurang dari 10 baris

• Boleh gunakan bullet point daripada paragraf

4. Buat Visual Flow yang logis

• Information Flow: dari kiri ke kanan, atas ke bawah

• Pake headings, arrows, numbers untuk mengarahkan pembaca

• Main ideas dibikin “beda”



4. Desain

• Software?
• Page setup: jangan lupa ukuran poster!

• Grafik, usahakan jangan tabel

• Foto resolusi tinggi (300 pixel)
• Text: minimum 16, text normal 20-24, Heading 30-60, judul

>72 (Fleksibel aja)
• Kalo mau highlight suatu kata pake bold atau italic, jangan

KAPITAL atau underline
• Font ga usah neko2, satu atau dua macam saja

• Warna: kontras, tapi nyaman dilihat, background simpel ajah, 
ga usah aneh2, tapi buat yang alay terserah deh
sesuaikan dengan tujuan



5. How to Talk About Your Poster

A. Be Yourself
• Kamu yang meneliti, ya kamu yang paling tahu penelitianmu! #Siapin logbook
B.  Siapkan Diri untuk Ketemu Pengunjung
• Siapkan mini-speech (1-2 menit). Jangan tunggu pengunjung tanya, bilang aja: 

apakah anda ingin mendengar tentang penelitian saya? #jangan kelamaan
• Pancing pengunjung untuk diskusi, kalo ga tau jawaban dari pertanyaan, ga usah

malu2 untuk bilang kurang tahu, tapi lanjutkan dengan jawaban secara logis
C. Use Your Voice
• Speak with confidence!
• High Volume: suasana biasanya ramai
• Slow Speed

Kadang saat gugup kita jadi berbicara dengan lebih cepat. So, speak slowly  find 
the right speed

• No Fillers
Hindari emm, ah, engg, jadi, trus, dll. Menghilangkan poin yang ingin kita
sampaikan


