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ABSTRACT
One of the strategy for promoting university is through presentations at schools which became the target 
namely senior high school or equivalent. Presentation is one of the methods in communication to convey 
the message. The main purpose of presentation is to deliver material to the audience. To achieve the goals 
namely material delivery, tools and media are needed to support the message delivery to the audience. 
Every early and mid-term of a school year, senior high school or equivalent always give the opportunity for 
university to present its campus. The time given to present their campuses are about 15-20 minutes for 
each universities.  With a limited time given, an effective, brief, concentrated, clear and attractive to pro-
mote as well as communicate the university to the students within the specified allocated time. Multimedia 
is one of the media to support presentations. It support the presentation by utilizing the aid of visual, audio, 
and text support to help clarify even further the intent and meaning to be conveyed within a certain time. 
This research aims to observe about how senior high school students or equivalent respond toward the 
presentation with the multimedia support. This study use qualitative methods with 20 respondents (10 male 
and 10 female). The results of this study all the respondent agree that presentation using multimedia is an 
effective means to transfer the message and help in promotion  in a limited time to the audience
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ABSTRAK
Salah satu strategi untuk promosi perguruan tinggi adalah dengan melalui presentasi di sekolah yang men-
jadi target yaitu SMU sederajat. Presentasi adalah salah satu metode dalam komunikasi untuk menyampaikan 
pesan. Tujuan utama dari presentasi adalah penyampaian materi kepada audience. Untuk mencapai tujuan 
utama presentasi, yaitu penyampaian materi, diperlukan sarana dan media untuk mendukung penyampaian 
pesan kepada audience. Setiap awal dan tengah tahun ajaran baru, sekolah SMU sederajat selalu memberi-
kan kesempatan untuk Perguruan Tinggi mempresentasikan kampusnya. Waktu yang diberikan oleh sekolah 
SMU sederajat kepada wakil dari Perguruan Tinggi untuk mempresentasikan kampusnya rata-rata selama 15-20 
menit tiap Perguruan Tinggi. Dengan waktu yang sangat terbatas, diperlukan presentasi yang efektif, singkat, pa-
dat, jelas dan menarik untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan Perguruan Tinggi kepada siswa dalam 
rentang waktu yang ditentukan. Multimedia adalah salah satu media untuk membantu presentasi. Multimedia 
membantu presentasi adalah dengan memanfaatkan bantuan gambar (visual), suara (audio), dengan dukungan 
tulisan (text) untuk membantu lebih memperjelas maksud dan makna yang hendak disampaikan dengan waktu 
tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana respon siswa SMU sederajat terhadap presentasi 
dengan bantuan multimedia. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan jumlah responden sebanyak 
20 orang (10 laki-laki dan 10 perempuan). Hasil penelitian ini didapatkan hasil seluruh responden setuju jika 
presentasi menggunakan sarana multimedia efektif dalam penyampaian pesan sekaligus mampu membantu 
promosi dalam waktu yang terbatas kepada audience.
 
Kata Kunci: Presentasi, Komunikasi, Promosi, Multimedia
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PENDAHULUAN
Setiap Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi swasta memerlukan promosi untuk mem-
promosikan kampusnya kepada calon mahasiswa. Perguruan Tinggi terutama mentarget sekolah 
SMU sederajat untuk mempromosikan kampusnya. Dalam kegiatan promosi ini, sekolah SMU 
sederajat biasanya memberikan waktu kepada Perguruan Tinggi untuk mempresentasikan kam-
pusnya kepada para siswa sekolah. Karena banyaknya Perguruan Tinggi yang hendak mempro-
mosikan kampusnya kepada para siswa, mengakibatkan waktu yang diberikan oleh pihak sekolah 
kepada Perguruan Tinggi untuk presentasi tentang kampus hanya berkisar antara 15 sampai 20 
menit.

Karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh pihak sekolah kepada Perguruan Tinggi mem-
buat pihak Universitas perlu untuk membuat suatu presentasi yang menarik dan informatif se-
hingga para siswa yang merupakan audience mampu mengerti dan mendapat informasi yang 
jelas tentang Perguruan Tinggi dalam waktu yang telah disediakan.  Presentasi adalah salah 
satu metode untuk menyampaikan pesan. Presentasi adalah perlakuan praktis, didorong oleh 
isi, dan spesifik tentang suatu topik. Presentasi memokuskan pada penyampaian informasi 
(Bates, 2005:131).

Menurut Fletcher & Tobias, manusia lebih mudah belajar dari kata/kalimat dan gambar dibandingkan 
dari kata/kalimat saja, Mayer (2014). Seiring perkembangan teknologi digital, presentasi dengan meng-
gunakan media digital pun makin sering digunakan. Media digital yang melibatkan audio dan visual 
banyak digunakan sebagai alat bantu dalam presentasi untuk menyampaikan pesan. 

Audio visual yang digunakan dalam presentasi diharapkan mampu membantu penyampaian pesan 
dengan baik dan jelas kepada audience, sehingga audience dapat lebih mudah mengerti dan mema-
hami maksud yang hendak disampaikan. 

Multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini adalah berbagai macam kombinasi grafis, teks, suara, 
video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang berguna menampilkan infor-
masi, pesan, atau isi pelajaran. Konsep penggabungan ini dengan sendirinya memerlukan beberapa 
jenis peralatan perangkat keras yang masing-masing tetap menjalankan fungsi utamanya sebagaima-
na biasanya, dan komputer merupakan pengendali seluruh peralatan itu. Berikut gambaran definisi 
multimedia.
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Penelitian ini membahas mengenai tanggapan dan respon siswa SMU sederajat terhadap presentasi 
dengan menggunakan multimedia dibandingkan dengan presentasi tanpa menggunakan multimedia 
dengan topik mengenai informasi Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN
Penelitian tentang efektifitas multimedia dalam membantu presentasi untuk mempromosikan Pergu-
ruan Tinggi kepada siswa SMU sederajat adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan studi 
literatur. 
Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena beberapa keunggulan metode ini, yaitu:
1.  Data yang sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita.
2.  Mengetahui permasalahan secara mendalam. 
3.  Pembahasan lebih mendalam dan terpusat karena data digali secara mendalam. Hasil penelitian-

nya unik dan particular karena bersumber dari tempat tertentu dan tidak mudah untuk dikopi dan 
diterapkan di tempat lain. 

4.  Terbuka pada lebih dari satu pandangan dari informasi oleh partisipan. Hasil penelitian tidak 
diasumsikan oleh peneliti di awal penelitian, Raco (2010).

Metode kualitatif dipilih karena metode ini sangat mengandalkan informasi dan masukan. 
Penggalian informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan 
teori metode penelitian kualitatif di atas, dilakukan pemilihan responden yaitu siswa SMU sederajat 
yang telah mengikuti presentasi dengan bantuan multimedia maupun presentasi tanpa bantuan multi-
media tentang Perguruan Tinggi. 

Gambar 1. Gambaran definisi multimedia
Sumber: Binanto (2010: 2)
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Wawancara terhadap responden bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan re-
sponden terhadap presentasi dengan bantuan multimedia dibandingkan presentasi tanpa bantuan mul-
timedia, antusiasme responden terhadap presentasi, dan respon dari responden terhadap presentasi. 
Fokus pertanyaan yang ditanyakan kepada responden siswa SMU sederajat yang telah mengikuti pre-
sentasi tentang Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:
1. Respon dari siswa SMU sederajat terhadap presentasi dengan menggunakan bantuan multimedia
2.  Kelebihan yang dirasakan dalam presentasi dengan menggunakan bantuan multimedia 
3.  Kesesuaian pemahaman audience terhadap materi dan konten yang dipresentasikan

Sesudah melakukan wawancara, dilakukan studi literatur dalam penelitian ini. Studi literatur digunakan 
untuk mencari teori komunikasi, promosi, presentasi dan multimedia. Basis dari studi literatur yang 
digunakan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini adalah literatur berupa buku, artikel, dan jurnal 
yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, promosi, presentasi dan multimedia. 

Hasil dari studi literatur dan wawancara akan dianalisa lebih dalam lagi untuk kemudian diambil suatu 
kesimpulan dan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai multimedia sebagai media bantu presen-
tasi untuk menyampaikan pesan.

Agar dapat menyampaikan pesan dengan baik tentunya diperlukan proses komunikasi yang baik. 
Menurut Harold Laswell dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in Society, 
cara membangun komunikasi yang baik diperlukan penggalian informasi antara komunikator dengan 
audience. Penggalian informasi dapat dilakukan dengan metode: 
n Who Says what?
n  In Which channel?
n To Whom?
n With what?
n  Effect? (Effendy, 2009: 253). 

Menurut Laswell, dalam komunikasi terdapat lima unsur, yaitu : 
1.  Komunikator (communicator, source, sender) 
2.  Pesan (Message) 
3.  Media (channel, media) 
4.  Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) 
5.  Efek (effect, impact, influence)  (Effendy, 2009: 253). 
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Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada 
orang lain (komunikan). Pikiran dapat berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain. Perasaan dapat 
berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, dan sebagainya yang timbul dari 
dalam lubuk hati (Effendy, 2009: 11).

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan komunikasi adalah bentuk proses penyampaian pesan oleh 
komunikator kepada komunikan melalui suatu media yang dapat menimbulkan suatu efek tertentu. 
Dalam penelitian ini, efek yang diharapkan dari hasil komunikasi adalah audience dapat mengerti kont-
en dari presentasi, dan tertarik untuk mencari tahu lebih banyak mengenai Perguruan Tinggi.

Terdapat berbagai metode dan cara dalam menyampaikan pesan. Presentasi adalah salah satu me-
tode untuk menyampaikan pesan. Presentasi adalah perlakuan praktis, didorong oleh isi, dan spesi-
fik tentang suatu topik. Presentasi memfokuskan pada penyampaian informasi (Bates, 2005:131). Di 
dalam presentasi sendiri terdapat berbagai macam metode untuk menyampaikan pesan. 

Ditinjau dari organisasi pesan, dalam presentasi terdapat beberapa jenis presentasi, yaitu: deduktif, induktif, 
kronologis, topical, dan spasial. Dalam presentasi promosi Perguruan Tinggi, yang digunakan adalah jenis 
presentasi topikal dimana presentasi disusun berdasarkan topik pembicaraan (Rakhmat, 2008:41-43).

Salah satu metode untuk membantu presentasi adalah dengan memanfaatkan bantuan gambar (vis-
ual), suara (audio), dengan dukungan tulisan (text) untuk membantu lebih memperjelas maksud dan 
makna yang hendak disampaikan. Multimedia adalah media yang mampu untuk menggabungkan ele-
men- elemen tersebut.

Definisi multimedia secara umum adalah penggabungan berbagai infomasi dengan menggunakan 
fasilitas dari komputer. Multimedia yang berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari satu 
dan media yang dapat diartikan penyajian suatu tempat. Multimedia adalah pemanfaatan komputer 
untuk membuat dan menggabungkan teks, audio, gambar, bergerak (video dan animasi dengan meng-
gunakan link dan tool yang memungkinkan pemakaian melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan 
berkomunikasi (Suyanto,2004).

Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah 
dimengerti, dan jelas, Arsyad (2009:169-171). Multimedia dapat menjadi alat bantu yang menyenang-
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kan karena kekayaan elemen dan kemudahan penggunaan dalam banyak konten yang bervariasi. Pe-
manfaatan multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, katalog, 
komunikasi di jaringan, dan pelatihan, Binanto (2010:4). 

Dari hasil studi literatur tentang komunikasi didapatkan hasil multimedia merupakan salah satu media 
yang efektif untuk mendukung dalam menyampaikan pesan berkaitan dengan pembelajaran, penyam-
paian suatu informasi, dan promosi.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian dengan metode kualitatif terhadap siswa SMU sederajat dengan jumlah 20 orang 
dengan perbandingan prosentasi 50% laki-laki dan 50% perempuan yang telah mengikuti presentasi 
dengan bantuan multimedia didapatkan data:
n  Antusiasme responden terhadap presentasi sangat baik. Seluruh responden mengungkapkan 

mereka tertarik dengan audio dan visual yang ditampilkan dalam multimedia yang digunakan 
sebagai bahan presentasi

n Respon dari responden terhadap presentasi sangat baik. Menurut penuturan beberapa re-
sponden, setelah mendapat materi presentasi timbul keinginan untuk bertanya dan mengetahui 
lebih lanjut bahkan sampai timbul keinginan untuk mengunjungi Perguruan Tinggi yang telah 
melakukan presentasi.

n  Kejelasan materi dalam presentasi juga dinilai sangat baik oleh seluruh responden yang terli-
bat. Seluruh responden menyatakan audio visual yang ditampilkan dalam presentasi membantu 
mereka dalam membayangkan situasi yang ada di Perguruan Tinggi, dan informasi tentang kuri-
kulum, dan program studi dari Perguruan Tinggi menjadi lebih mudah dimengerti dibandingkan 
dengan presentasi tanpa menggunakan bantuan multimedia. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa presentasi dengan bantuan media multi-
media memiliki efektifitas yang baik dalam komunikasi. Multimedia akan membantu presenter memper-
jelas isi pesan yang hendak disampaikan kepada audience.

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah presentasi dengan bantuan multimedia dalam bentuk pengga-
bungan elemen audio, visual, dan text lebih menarik, komunikatif, membantu responden lebih mudah 
memahami konten presentasi yang disajikan dalam waktu yang terbatas.
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