
Panduan Pembuatan Slide Presentasi Ujian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 
Tahun Pelajaran 2017/2018 
SMK SWASTA IT MARINAH AL-HIDAYAH MEDAN 
 

1. Slide 1 berisi 
a. Judul Laporan Prakerin diisi Judul Laporan Prakerin 
b. Nama Peserta Prakerin diisi Nama Lengkap Peserta Prakerin 
c. NIS diisi dengan Nomor Induk Siswa 
d. NISN diisi dengan Nomor nduk Siswa Nasional 
e. Kelas diisi dengan Kelas Peserta Prakerin 
f. Kompetensi Keahlian diisi dengan Kompetensi Keahlian masing-masing peserta 

Prakerin 
1) Teknik Komputer dan Jaringan 
2) Rekayasa Perangkat Lunak 
3) Multimedia 
4) Akuntansi 
5) Administrasi Perkantoran 

g. Asal Sekolah diisi dengan SMKS IT Marinah Al-Hidayah Medan 
 

2. Slide 2 berisi 
a. Pendahuluan  yang memuat 
b. Latar Belakang berisi rangkuman Latar belakang yang terdapat pada laporan 
c. Tujuan berisi tujuan prakerin  
d. Manfaat berisi manfaat prakerin 

 
3. Slide 3 berisi 

a. Profil Perusahaan berisi informasi tentang perusahaan 
b. Nama Perusahaan berisi Nama Perusahaan 
c. Alamat Perusahaan berisi Alamat Perusahaan 
d. Bidang Usaha berisi Bidang Usaha tempat melaksanaan prakerin 
e. Nama Pimpinan berisi Nama Pimpinan 
a. Nama Pembimbing Lapangan berisi Nama Pembimbing lapangan 

 
4. Slide 4 berisi 

a. Waktu Pelaksanaan diisi dengan waktu pelaksanaan 
b. Penempatan diisi dengan penempatan tempat prakerin 
c. Waktu Kerja diisi dengan waktu kerja jam masuk dan jam pulang 
d. Hari Kerja diisi dengan jumlah dan hari prakerin 

 
5. Slide 5 berisi 

a. Pekerjaan yang dilakukan selama prakerin tuliskan pekerjaan yang sering di 
lakukan selama prakerin dalam bentuk point-point. Urutkan berdasarkan hari 
pekerjaan yang sering di lakukan selam prakerin. Apabila jumlah kegiatan lebih 
dari 1 slide dapat ditambahkan ke slide berikutnya. 



 
6. Slide 6 berisi 

a. Foto-foto kegiatan selama prakerin atau foto-foto dokumentasi prakerin 
 

7. Slide 7 berisi  
a. Pengalaman selama prakerin diisi dengan pengalaman yang di peroleh selama 

prakerin dalam bentuk daftar. Urutkan pengalaman yang mengesankan seperti 
temuan baru, pengalaman baru, hal-hal baru yang di peroleh selama prakerin. 

 
8. Slide 8 Penutup berisi 

a. Kesimpulan diisi dengan kesimpulan laporan prakerin 
b. Saran diisi dengan kesimpulan saran untuk siswa selanjutnya, saran untuk 

sekolah dan saran untuk perusahaan 
 

9. Jumlah slide presentasi maksimal 15 slide. 
10. Slide tidak menggunakan animasi huruf, gambar gif, video, suara kecuali yang 

berhubungan dengan materi ujian. 
11. Penggunaan background tidak menggunakan warna yang terlalu gepal, terlalu 

mencolok sehingga tulisan pada slide tidak terlihat atau tidak jelas. 
12.  Penggunaan transisi pergantian slide tidak berlebihan dan memiliki durasi yang lama. 
13. Sebelum ujian slide presentasi sudah di buat dan dikirim ke email : 

prakerin.smkmarinah@gmail.com dalam bentuk .ppt dengan nama ketentuan  

 

prakerin.smkmarinah@gmail.com  

2. Subject 

3. Isi Pesan 

1. Alamat Email 

4. Lampiran Pesan 
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