


Tips Membuat Murid Fokus dan Memahami 
Materi yang Disampaikan Secara Daring. 

Kita semua tahu memanfaatkan internet dengan melakukan 
pembelajaran secara daring atau online adalah pilihan terbaik 
untuk tetap mengadakan proses belajar mengajar sejak pandemi 
terjadi.

Jika pertemuan di kelas, papan tulis dan alat peraga bisa menjadi 
alat bantu yang efektif untuk memberikan materi pelajaran. 
Sayangnya hal ini tidak bisa dilakukan untuk kelas online dan 
presentasi menjadi pilihan pengganti.

Bagaimana membuat presentasi yang menarik dan akhirnya 
membuat murid mudah memahami materi yang disampaikan 
patut menjadi perhatian utama.

Untuk itulah kami mencoba berbagi bagaimana cara agar 
presentasi yang anda buat bisa sangat membantu, tidak hanya 
untuk para murid tapi juga anda sebagai pengajar yang akan 
dimudahkan dengan adanya presentasi ini.

Cara yang kami dari team JKS bagikan ini adalah berdasar 
pengalaman kami yang juga membuat presentasi untuk 
pemaparan produk atau jasa kami di bidang internet dan 
aplikasinya sehingga benar-benar bisa dimengerti jasa apa yang 
bisa kami lakukan untuk membantu klien.

Presentasi yang menarik adalah dengan cara menggabungkan 
teks dan gambar yang menarik, sederhana dan mudah diingat.
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Dibawah ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan:
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1. Minimalkan jumlah slide presentasi.

Hanya dibuat untuk materi paling utama saja tanpa harus ditulis 
semua materi yang ada.

2. Pilih Font atau jenis tulisan yang mudah dibaca.

Hindari menggunakan font yang “terlihat” artistik tapi 
sebenarnya justru menyulitkan untuk membaca.

3. Pilih ukuran Font yang “nyaman” dibaca.

Ukuran tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Bisa juga 
dibedakan ukurannya antara judul dan keterangan.

4. Teks berisi kalimat singkat.

Berusaha untuk membuat kalimat sesederhana mungkin tapi 
cukup menggambarkan isi materi.

5. Gunakan gambar, icon atau grafik.

Adanya gambar akan sangat membantu menarik perhatian dan 
mempermudah pemahaman.

6. Desain latar belakang yang konsisten.

Desain dan warna yang sering berubah-ubah bisa mengganggu 
perhatian atau fokus.

7. Gunakan warna kontras antara latar belakang dan tulisan.

Warna yang kontras akan memudahkan untuk dilihat dan dibaca.

Itulah hal-hal yang harus diperhatikan. 

Dan untuk membantu anda membuat desain yang menarik, 
berikut akan kami bagikan langkah demi langkah pembuatannya.



Cara Membuat Desain Latar Belakang Virtual 
Untuk Zoom.

1. Daftar di Canva.com

Silahkan buka website canva.com dan lakukan pendaftaran 
untuk medapatkan akses.

Pendaftaran cukup dengan akun email yang anda punya.

2. Cari Template Desain Virtual Background

Silahkan ketik di kolom pencarian yang ada di bagian atas 
halaman depan atau Beranda di Canva dengan “Presentasi 
Pendidikan” (tanpa ada tanda petik) seperti gambar di bawah 
ini:
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Cara Membuat Desain Latar Belakang Virtual 
Untuk Zoom.

1. Daftar di Canva.com

Silahkan buka website canva.com dan lakukan pendaftaran 
untuk medapatkan akses.

Pendaftaran cukup dengan akun email yang anda punya.

2. Cari Template Desain

Silahkan pilih menu desain “Lainnya” seperti gambar di 
bawah ini, kemudian cari kategori “Latar Belakang Virtual 
Zoom” lalu klik desain tersebut.
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3. Pilih Template Desain 

Silahkan pilih salah satu template dari semua pilihan yang ada 
di bagian sebelah kiri dengan klik gambar desainnya.
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Anda bisa tambahkan tulisan, loga atau bahkan gambar lain 
disini. Caranya sama dengan penjelasan pada bab selanjutnya.

5. Unduh desain anda.

Jika sudah selesai, silahkan unduh dengan cara klik tombol 
“UNDUH” di bagian kanan atas.

Silahkan pilih jenis file .PNG agar terlihat lebih jelas dan 
gambar tidak buram.

Desain akan secara otomatis diunduh dan disimpan sesuai 
dengan folder yang anda tentukan.



Langkah Demi Langkah Membuat Presentasi yang 
Menarik Untuk Belajar Mengajar Secara Daring.

1. Daftar di Canva.com

Jika anda belum punya akses, silahkan buka website 
canva.com dan lakukan pendaftaran untuk medapatkan 
akses.

Pendaftaran cukup dengan akun email yang anda punya.

2. Cari Template Desain Presentasi

Silahkan ketik di kolom pencarian yang ada di bagian atas 
halaman depan atau Beranda di Canva dengan “Presentasi 
Pendidikan” (tanpa ada tanda petik) seperti gambar di bawah 
ini:
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3. Pilih Template Desain 

Seluruh template desain presentasi yang bertemakan 
pendidikan akan ditampilkan disini dan anda tinggal pilih 
dengan klik desainnya.
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Pilih desain yang sesuai dengan pelajaran, terutama tema dan 
warna. Walaupun nanti masih bisa diganti atau ditambah.



4. Tampilan layar untuk edit.

Dibawah ini adalah tampilan layar Canva ketika anda klik 
salah satu template yang ada dan disana anda akan dapati 
template desain untuk isi presentasinya juga.

Disinilah anda bisa merubah atau menambah tulisan, 
merubah font, merubah warna, menambah gambar atau 
elemen desain. 
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Untuk memilih atau mengganti dengan template yang lain

Untuk menambah elemen seperti gambar, icon, bentuk dll

Untuk mengunggah foto/gambar yang bisa ditambahkan ke desain presentasi

Pilihan foto yang disediakan oleh Canva

Untuk menambah teks

Untuk mengganti gaya, baik itu warna maupun font tulisan

Untuk menambah suara/musik di presentasi yang sudah disediakan Canva



4. Mulai Edit Template Pilihan Anda 

Untuk merubah, mengganti atau bahkan menghapus tulisan, 
anda tinggal klik di tulisan tersebut dan tinggal anda ketik 
seperti biasa. 
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Tambahkan elemen desain grafis profesional lain, seperti 
gambar, ikon, logo, diagram, bagan, dan lainnya dari 
dashboard yang sudah kami jelaskan sebelumnya.

Jika diperlukan, unggah gambar anda sendiri yang nantinya 
bisa ditambahkan di presentasi dengan cara “drop & drag”.

Jika anda tidak perlu menggunakan salah satu slide, tinggal 
hapus dengan klik icon bergambar tempat sampah di bagian 
kanan tiap slide.

Dan jika anda ingin menambah slide, anda tinggal klik icon 
bergambar tanda + di kanan atas tiap slide.



5. Unduh desain anda.

Jika selesai membuat presentasi anda, silahkan unduh 
dengan cara klik tombol dengan gambar panah ke bawah di 
bagian kanan atas.

File unduhan akan berbentuk .zip di folder sesuai yang anda 
pilih. Jika sudah selesai silahkan “extract” file tersebut untuk 
membuka semua presentasiny dalam 1 folder khusus.
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Pilih jenis file berbentuk PNG untuk mengunduh file agar 
hasilnya terlihat lebih jelas dan bagus.

Atau bisa juga anda unduh dengan flie PDF untuk memudahkan 
membagi presentasi tersebut.



SOLUSI CERDAS, INTERNET CEPAT

Semoga, apa yang kami bagikan ini bisa berguna bagi 
anda untuk mengajar putra putri kami dengan lebih baik.

Terima kasih untuk dedikasi anda dan jika ada hal yang 
ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan hubungi 

kami. Pastinya kami akan membantu semaksimal 
kemampuan kami.

Jl. Tegal Dukuh Selatan No. 88X
Padangsambian, Denpasar Bali 80117

Phone: 0361 9005077  WA: 0877 6260 6938 (Sales)
0878 6169 0188 (CS)
Mail: info@jks.co.id


