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Kata Pengantar 

 

 
Bismillahirrahmannirrahiim, 

 
Modul ini sengaja dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi mahasiswa ilmu 

komunikasi untuk memahami Public Speaking. Public Speaking merupakan kemampuan untuk 

berkomunikasi secara lisan di hadapan banyak orang dengan tujuan menyampaikan suatu 

informasi dengan jelas, efisien, dan dapat mudah diterima oleh pendengarnya. Public 

Speaking dapat berupa pidato, presentasi, ceramah, dan sebagainya. Berbicara di depan umum 

atau Public Speaking menjadi salah satu keterampilan yang berperan dalam pengembangan diri 

seorang. Tidak semua orang dapat melakukan Public Speaking dengan baik, akan tetapi 

keterampilan ini bisa dipelajari dan dikuasai dengan belajar dan berlatih secara terus menerus. 

Menjadi seorang Public Speaker perlu memperhatikan beberapa hal agar penyampaian pesan 

atau informasi dapat dilakukan dengan efektif. Beberapa diantaranya adalah intonasi, 

penguasaan materi, penguasaan panggung, pengendalian emosi, bahasa tubuh, karakteristik 

dan kebutuhan pendengar. Apabila dapat menguasai hal-hal tersebut maka seorang Public 

Speaker bisa mendapatkan perhatian lebih dari para pendengarnya. 

Kemampuan Public Speaking saat ini sangat diperlukan baik bagi para pelajar hingga 

professional. Bagi pelajar, memiliki kemampuan Public Speaking akan membantu dalam 

presentasi dan kehidupan berorganisasi. Dalam kehidupan berorganisasi menguasai 

teknik Public Speaking menjadi penting agar dapat mengemukakan pendapat dengan baik. Bagi 

para professional, menguasai kemampuan Public Speaking dapat membuka peluang untuk 

meningkatkan karir dan menjalin relasi dengan berbagai pihak. Selain itu, ada berbagai manfaat 

lainnya yang bisa didaptkan dengan memiliki kemampuan Public Speaking yang baik. Beberapa 

diantaranya adalah meningkatkan rasa percaya diri terutama di hadapan publik, membangun 

pola pikir kritis dan sistematis, membuka kesempatan untuk menjalin relasi yang lebih luas, 

melatih jiwa kepemimpinan, mengembangkan karir, dan masih banyak lagi. 

Akhirnya saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yang telah 

memberikan semangat, dukungan dan kesempatan mengkaji dan membuat modul ini. Saya 

sebagai penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam modul ini, baik 

ditinjau dari beragam materi ataupun penyampaiannya serta lampiran-lampiran yang mungkin 

harus disertakan untuk melengkapi informasi.  

 

 

Jakarta,  03 - Juni – 2017 

 

Penulis 
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A. DESKRIPSI MODUL 

Modul  ini  menjelaskan  perkembangan  teori  dan  manfaat  dari kemampuan 

melakukan public speaking.  Secara umum pengertian public speaking berarti adalah 

kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara di depan umum ini lebih 

merupakan keterampilan, sehingga kemampuan ini lebih banyak ditentukan berdasar 

latihan, pengalaman dan praktek. Kemampuan yang didapat dari membaca dan teori 

hanya menunjang saja, tetapi pengetahuan teori yang baik akan mempercepat dan 

menunjang penguasaan public speaking dengan baik, sehingga penguasaan teori tetap 

juga penting. Kemampuan public speaking seyogyanyalah dimiliki oleh seseorang yang 

sering berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seorang Kepala 

Kantor, Presenter TV / Radio, Dokter, terlebih lagi seorang Jaksa atau apapun profesi dia 

yang penting dia sering berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan penyampaian 

secara verbal (bicara) lebih ditonjolkan/diutamakan dalam hal penguasaan materi public 

speaking. 

B. KEGIATAN BELAJAR 

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran :  

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami  

a. Perkembangan teori public speaking 

b. Mengidentifikasi relevansi dan manfaat public speaking bagi pengguna 

c. Memahami hubungan public speaking dan audience 

2. Uraian Materi Belajar  :  

Mempelajari teori dan praktek public speaking secara luas tidak hanya di lingkup 

internal, melainkan lingkup yang lebih luas lagi, dengan menggunakan kecanggihan 

teknologi dan media social didalam rangka membangun kepercayaan diri para 

mahasiswa. 

 



MODUL PUBLIC SPEAKING 

5 | P a g e  

NIEKE MONIKA KULSUM, SE,. MSI HP | [SCHOOL] 

I. Pengertian Public Speaking 

a. Definisi Public Speaking 

Banyak orang mengakui bahwa berbicara di muka umum merupakan sebuah 

keterampilan yang penting dalam hidup sehari-hari maupun dalam kerja. 

Wawancara terhadap beberapa praktisi Public Relations menunjukkan bahwa 

mereka menganggap berbicara di muka umum merupakan keterampilan yang 

harus dimiliki oleh seorang Public Relations. Namun banyak orang yang merasa 

kurang percaya diri untuk berbicara di muka umum.  

Padahal sebenarnya public speaking sama seperti pelajaran lainnya, bisa 

dipelajari dan dilatih, karena public speaking adalah keterampilan. Semakin 

sering kita melakukannya maka kita semakin terampil dan percaya diri. 

Kesadaran akan pentingnya public speaking sendiri telah dikenali dalam 

peradaban manusia sejak berabad-abad lampau. Sejarah mencatat bahwa 

kegiatan public speaking telah dilakukan di Yunani dan Romawi Kuno dalam 

bentuk retorika, terutama saat sistem politik demokratis diterapkan di sana. 

Keterampilan public speaking diajarkan di sekolah-sekolah karena dibutuhkan 

saat rapat politik dan proses pengadilan pada masa itu.  

Tokoh-tokoh retorika mutakhir:  

1. James A. Winans dalam bukunya “ public speaking”( 1917) menggunakan 

spikologi dari Williams James dan E.B Tichener, Buku Ajar Public Speaking 7 

sesuai teoro James tindakan ditentukan perhatian, Winans mendefisinikan 

persuasi sebagai “proses menumbuhakan perhatian. Pentingnya membangkitkan 

emosi melalui motif-motif psikologi seperti kepentingan pribadi, kewajiban sosial 

dan kewajiban agama. Winans adalah pendiri Speech Communication 

Association of America (1950)  
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2. Charles Henry Woolbert yang juga pendiri Speech Communication Association 

of America. Psikologi yang memengaruhi adalah behaviorisme dari John B. 

Watson. Woolbert memandang Speech Communication sebagai ilmu tingkah 

laku. Pidato merupakan ungkapan kepribadian. Logika adalah dasar utama 

persuasi. Dalam menyusun persiapan pidato harus diperhatiakan hal-hal sebagai 

berikut: (1) Teliti tujuannya, (2) Ketahui khalayak dan situasinnya, (3) Tentukan 

proposisi yang cocok dengan khalayak dan situasi tersebut, (4) pilih 

kalimatkalimat yang dipertalikan secara logis. Bukunya, The Fundamental oF 

Speech.  

3. William Noorwood Brigance. Berbeda dengan Woolbert yang menitik beratkan 

logika, Brigance menekankan factor keinginan (desire) sebagai dasar persuasi. 

Persuasi melipti empat unsur: (1) Rebut perhatian pendengar, (2) Usahakan 

pendengar untuk mempercayai kemampuan dan karakter Anda, (3) Dasarkanlah 

pemikiran pada keinginan, dan (4) kembangkan setiap gagasan sesuai denagan 

sikap pendengar.  

4. Alan H. Monroe dalam bukunya, Principles and types of speech. Pertengahan 

tahun 20-an Monroe bersama stafnya meneliti proses motifasi. Jasa, Monroe, 

cara organisasi pesan. Menurut Monroe pesan harus disusun berdasarkan proses 

befikir manusia yang disebutnya motivated sequence 

 

b. Kegunaan menguasai public speaking 

Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, 

menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik 

pendengarnya. PS dapat memiliki peran luar biasa dalam kehidupan kita, antara 

lain (Hamilton, 2003: 3): 

1. Mengembangkan diri pribadi  
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Bila kita dapat melakukan PS kita tidak perlu ketakutan setiap kali 

menghadapi kemungkinan diminta berbicara di depan orang banyak, baik di 

dunia kerja ataupun di lingkungan keluarga. Kita juga dapat menyampaikan 

ide kita kepada orang lain secara lebih efektif hingga memberi kepuasan 

bahwa ide kita diterima atau diterapkan.  

Saat ini banyak perusahaan yang meminta pelamar kerja untuk membuat 

proposal program kerja yang akan dilakukan lalu mempresentasikannya. Ide 

yang telah dituangkan dalam sebuah proposal akan terdengar menarik atau 

tidak tergantung dari bagaimana pembicara mempresentasikannya. Dapat 

dipastikan pelamar yang dapat mempresentasikan idenya dengan baik yang 

akan diterima bekerja. Semakin banyak kita berlatih maka semakin baik kita 

mempresentasikan ide di depan orang lain. Kita pun akan semakin percaya 

diri karena ide kita lebih sering didengar dan diterima orang.  

2. Mempengaruhi dunia sekitar kita  

Perubahan yang terjadi di masyarakat sering kali berawal dari ide satu orang 

yang ditularkan kepada orang-orang lain. Bila kita memiliki keterampilan PS 

maka kita akan lebih mudah dapat mempengaruhi orang-orang lain supaya 

menerima dan melaksanakan ide kita, yang menghasilkan perubahan 

kelompok tersebut. Dalam skala kecil perubahan tersebut dapat berupa ide 

menggalang warga lingkungan untuk melakukan kegiatan kebersihan 

bersama. Dalam skala lebih besar, perubahan dapat terjadi pada komunitas 

yang lebih besar.  

3. Meningkatkan karier  

Kemampuan mempengaruhi orang lain, termasuk atasan, dapat membuat 

kerja kita berlangsung lebih baik. Bahkan bila rekan kerja dan atasan melihat 

kita terampil berbicara di orang-orang lain, mereka akan melihat kita sebagai 

orang yang memiliki kredibilitas tinggi hingga kesempatan promosi lebih 
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terbuka lebar. Keterampilan PS adalah keterampilan yang memiliki kekuatan 

untuk mengubah dunia kita dengan cara yang sederhana, tanpa kekerasan. 

Memiliki keterampilan PS juga akan membuat kita lebih unggul dibanding 

orang-orang lain. Contoh yang sering kita lihat di media, terutama di televisi, 

memperlihatkan PS dalam situasi politik. Misalnya saat kampanye pemilihan 

presiden dan wakil presiden atau rapat parlemen. Namun sebenarnya PS 

dipakai di semua bidang kehidupan, tidak hanya di bidang politik. Misalnya di 

bidang kesehatan saat kita berperan sebagai seorang kader Posyandu yang 

menjelaskan cara memantau jentik nyamuk demam berdarah, atau di bidang 

lingkungan hidup saat kita berperan sebagai aktivis yang mengajak para 

mahasiswa menggunakan kertas bolak-balik untuk menghemat penggunaan 

kertas. Bayangkan bila kita dapat menyampaikan pesan dengan sangat baik 

hingga saran kita dilaksanakan, warga akan terhindar dari demam berdarah 

dan jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas dapat 

berkurang, maka kita telah mengubah dunia menjadi lebih baik 

 

 

*** Terima Kasih *** 
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II. MENGEMBANGKAN KEPERCAYAAN DIRI SAAT PUBLIC SPEAKING  

Salah satu hal yang menjadi perhatian dari para pembicara adalah demam 

panggung. Seorang yang sangat lancar berbicara dalam percakapan sehari-hari 

bisa tiba-tiba menjadi ketakutan pada waktu harus berdiri dan berbicara di 

hadapan publik. Bila Anda merasakan hal yang sama, ketahuilah bahwa Anda 

tidak sendirian.  

1. Demam panggung adalah wajar  

Rasa gugup biasanya kita rasakan sebelum melakukan hal yang penting, 

termasuk saat kita harus melakukan public speaking. Demam panggung itu 

sendiri adalah perasaan yang normal. Pada waktu kita stres atau tertekan, tubuh 

kita merespons dengan memproduksi hormon adrenalin yang berlebihan.  

Semburan adrenalin menimbulkan reaksi yang berbeda pada diri setiap orang, 

dan tentunya hal ini dapat kita antisipasi dan atasi, antara lain:  

a. Jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Perlu kita sadari pada waktu 

jantung kita berdegup lebih kencang, hanya kita saja yang merasakan, sementara 

publik tidak melihat hal ini. Kita harus tenang dan berpikir positif dengan cara 

berdamai dengan diri kita melalui kata-kata positif seperti “ini hanya demam 

panggung, tenang”. Yakinlah dengan konsentrasi pada materi yang ingin 

disampaikan, degup jantung kita akan segera berdetak normal kembali.  

b. Keluar keringat berlebih di bagian tubuh tertentu seperti telapak tangan, 

wajah, atau ketiak. Bila keringat yang berlebihan keluar di telapak tangan, kita 

bisa menggenggam tisu atau sapu tangan, tidak perlu menyeka tangan terlalu 

sering sampai terlihat oleh publik. Bila keringat banyak keluar di wajah, misal di 

dahi atau sekitar hidung, kita boleh menyekanya dengan tisu atau sapu tangan 

sesekali tapi sebaiknya tidak terlalu sering. Semakin sering kita melakukan 

gerakan-gerakan menyeka keringat maka semakin terlihat oleh publik kegugupan 
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kita. Bila kita termasuk tipe orang yang akan mengeluarkan banyak keringat di 

bagian ketiak saat demam panggung, sebaiknya kita mengenakan pakaian dalam 

agar keringat tidak terlihat di baju.  

c. Tangan menjadi gemetar. Demam panggung seperti ini terlihat publik. Untuk 

itu, atasi dengan cara memegang kertas catatan dengan ukuran kecil atau 

dengan membawa catatan dengan diberi alas kertas yang cukup tebal, sehingga 

getarannya tidak terlalu terlihat. Tapi biasanya dengan mengalihkan konsentrasi 

ke materi yang ingin disampaikan, getaran tangan akan hilang dengan sendirinya 

setelah kita bicara beberapa saat. 

d. Lutut terasa lemas hingga terasa tidak sanggup menopang tubuh untuk 

berdiri. Hal ini biasanya terjadi karena kita terlalu banyak duduk sebelum bicara. 

Atasi dengan melakukan relaksasi fisik atau berjalan dan berdiri supaya lutut kita 

bisa menopang tubuh dengan baik.  

e. Tenggorokan terasa tercekat sehingga suara menjadi parau, atau lebih buruk 

lagi: suara tidak bisa keluar. Pada waktu adrenalin menyembur, salah satu efek 

yang bisa terasa di sebagian orang adalah produksi lendir di tenggorokan 

meningkat. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat menjaga makanan dan khususnya 

minuman sebelum kita bicara. Hindari minuman yang lengket seperti susu, sirup, 

atau teh manis. Karena minuman sejenis ini akan membuat tenggorokan kita 

lengket ditambah dengan banyaknya lendir yang diproduksi oleh tubuh, maka 

suara kita jadi tercekat atau serak. 

 f. Perut terasa sakit dan seperti ingin buang air besar. Atasi dengan pola makan 

yang baik sebelum bicara. Dengan demikian saat perut kita terasa sakit kita tahu 

bahwa itu hanya akibat dari demam panggung, bukan sakit perut sesungguhnya.  

g. Ingin buang air kecil secara berlebihan. Bila hal ini terjadi, tetap tenang dan 

segera ke belakang. Tapi bila tidak mungkin menghentikan pembicaraan, 
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sebaiknya tahan dengan mengalihkan konsentrasi ke acara, niscaya keinginan itu 

menghilang. Kita bisa juga mengatasi dengan mengurangi jumlah air yang 

diminum. Kita bisa minum bila haus tapi jumlahnya sedikit dikurangi  

h. Tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan sekalipun sebelumnya sudah 

disiapkan. Atasi dengan membawa catatan atau menggunakan alat bantu visual 

seperti powerpoint. Bila catatan sudah ada di tangan, bacalah. Biasanya ini 

terjadi di awal-awal bicara, selanjutnya kita akan berbicara dengan lancar. 

Kesalahan yang sering terjadi, pembicara sudah mengetahui kelemahannya 

bahwa ia sering lupa apa yang ingin disampaikan pada waktu demam panggung 

melanda. Lalu ia membawa catatan kecil sebagai “contekan”. Namun begitu 

waktunya berbicara catatan yang sudah dibawanya tadi tidak dibaca, hanya 

dipegang saja, sementara ia berusaha untuk merangkai kalimat dan mengingat 

apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akibatnya ia berbicara dengan tidak 

teratur dan tidak jelas apa yang ingin disampaikan. Sudah dapat dipastikan kata-

kata pembukanya tidak menarik dan presentasi bagian isi pun menjadi tidak 

sesuai dengan isi yang telah disiapkannya. 

Reaksi-reaksi di atas adalah contoh reaksi demam panggung yang sering kita 

alami sebelum melakukan public speaking. Demam panggung biasanya 

disebabkan rasa cemas yang muncul pada waktu public speaking. Hal yang dapat 

menyebabkan rasa cemas itu, antara lain:  

1) Cemas topik dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan 

publik.  

2) Cemas tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan publik. Biasanya rasa 

takut ini menyerang kredibilitas diri pembicara.  
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3) Cemas salah dalam penyampaian. Hal ini biasanya terjadi kalau naskah/materi 

disiapkan oleh orang lain atau bila pembicara kurang menguasai materi yang 

ingin disampaikan.  

4) Cemas tampil buruk sehingga mempermalukan diri sendiri.  

5) Cemas peralatan audio-visual tidak berfungsi dengan sempurna sehingga 

mengurangi kualitas penampilan bahkan bisa mengacaukan segalanya. Bila kita 

perhatikan hal-hal yang menyebabkan rasa cemas di atas, kita dapat 

menyimpulkan bahwa ada rasa cemas yang dapat diatasi dengan persiapan yang 

baik dan sempurna, tapi ada juga rasa cemas yang hanya bisa diatasi dengan 

banyak latihan. Kita bahkan dapat memanfaatkan rasa cemas tersebut untuk 

memunculkan presentasi yang luar biasa. Biarkan kecemasan itu bekerja untuk 

kita. Bahkan, bila kita tidak merasa gugup sama sekali sebelum public speaking, 

dapat dipastikan bahwa publik akan mendengarkan presentasi yang 

membosankan. 

 

*** Terima Kasih *** 
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III. Karakteristik Public Speaking 

 

a. Karakteristik Public Speaking  

Untuk mempermudah membedakan antara public speaking dan tidak, maka 

beberapa karakteristik publik speaking berikut ini dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi public speaking atau bukan. Karakteristik public speaking 

adalah bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk 

menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat 

audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan.  

Public speaking memiliki fungsi-fungsi komunikasi tertentu yang bisa jadi 

berbeda dengan komunikasi yang lain. 3. Komponen Public Speaking Public 

Speaking memiliki komponen-komponen tertentu sebagaimana komunikasi 

yang lain. 

 Adapun komunikasi publik memiliki komponen sebagai berikut.  

a. Stimulus, yaitu suatu rangsangan awal sebagai sebuah bentuk mencari 

atensi psikologis pada para audiens yang dihadapi oleh seorang pembicara.  

b. Pembicara, yaitu orang yang berbicara di depan publik yang membangun 

pesan dilandaskan pada pengalaman yang dimiliki, keadaan emosional-

psikologis, tujuan pembicara dan lain sebagainya. Pembicara biasanya 

berharap mencapai tujuan tertentu dengan menyajikan pesan tertentu pada 

sekelompok pendengar.  

c. Pesan, yaitu apa yang disampaikan oleh pembicara baik pesan verbal 

ataupun pesan nonverbal.  

d. Channel, yaitu saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara dan 

pendengar untuk saling berkomunikasi.  

e. Audiens, yaitu sekelompok orang yang berkumpul untuk mendengarkan 

pembicara.  

f. Konteks, yaitu situasi yang melingkupi komunikasi publik.  
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g. Dampak, yaitu akibat-akibat atau efek-efek apa yang akan terjadi setelah 

komunikasi dilakukan oleh pembicara.  

h. Feedback, yaitu umpan balik audiens pada pembicara.  

i. Gangguan, yaitu segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi. 

j. Komunikasi antar anggota audiens, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam 

kelompok audiens ketika pembicara berbicara.  

 

b. Teknik Pernapasan 

Untuk bisa berbicara di depan umum memang perlu mengusahakan untuk 

tidak terlalu berlebihan agar nantinya bisa mencegah kurang napas ataupun 

mampu untuk bisa mengendalikan pernapasan itu sendiri. Oleh karena itu 

kita bisa melatih diri agar bisa bernapas panjang dan juga mampu untuk 

mengelola serta mengendalikannya.  

Untuk caranya sendiri adalah dengan meniup lilin yang sedang menyala 

dengan jarak 1 meter secara berulang, lakukan hal tersebut minimal 10 kali, 

kemudian tarik napas sedalam mungkin menggunakan hidung, kemudian 

keluarkan lewat mulut secara perlahan sembari berdesis.  

Hal yang dapat dilakukan:  

a. Tarik napas, keluarkan pelan-pelan lewat mulut (5-10x).  

b. Tarik napas, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan lewat mulut (5-10x) 

 

c. Teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speaking adalah 

melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Start 

Ini merupakan kemampuan membuka, mengebrak, memecah suasana untuk 

memulai berbicara. Arti harafiahnya adalah bagaimana kita menyulut api 

agar para pendengar terfokus perhatiannya dengan pembicaraan kita. Bisa 
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melalui gebrakan salam Merdeka ! sambil mengacungkan dan mengepal 

tangan. Bisa melalui pembukaan dengan cerita lucu, dll. Hal pokok yang 

ditekankan disini adalah mengambil perhatian pendengar. 

2. Build a  bridge 

Sebelum masuk pada materi pokok kita perlu mengantarkan dengan 

perumpamaan, cerita aktual dimasyarakat yang sedang hangat, menarik 

perhatian lebih jauh untuk sebagai bahan perantara masuk pada materi 

pokok yang akan kita bicarakan. Arti harafiahnya adalah bagaimana kita 

membuat jembatan pembicaraan dari pembukaan dengan gebrakan menuju 

kepada materi pokok yang akan disampaikan. 

3. For instance 

Materi pokok diuraikan dan dibahas pada bagian ini. Penyampaian materi 

juga akan lebih bagus apabila disampaikan dengan contoh-contoh nyata, 

makanya bagian ini disebut dengan for instance artinya contoh – contoh 

konkrit. Kemampuan menguasai materi, luasnya pengetahuan, kemampuan 

empati akan menentukan pada bagian ini. 

4. So What 

Untuk mengakhiri pembicaraan biasanya ditutup- dengan langkah langkah 

tindak lanjut, bisa berupa pesan, harapan, point-point yang penting dan 

kesimpulan. Jadi pembicaraan diakhiri dengan sempurna. Ada pembukaan 

dan ada penutupan. 

 

 

*** Terima Kasih *** 
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IV. Seni Berbicara 

 

Ucapan mencerminkan keadaan seseorang apa adanya. Kita dapat langsung 

mengetahui apakah seseorang itu logis atau tidak hanya dengan berbincang 

sebentar dengannya. 

Oleh karena itu, berbicara yang menunjukkan pola pikir logis harus dilatih. 

Orang yang logis dalam hal apapun akan selalu logis. Kita tidak akan menemukan 

ketidaklogisan dalam pemikirannya ataupun kalimat dan ucapannya dalam 

mengungkapkan pemikirannya tersebut. Sebaliknya, kita tidak akan dapat 

menemukan bagian yang lagis dari orang yang tidak logis dalam hal apapun. 

 

a.MELATIH LOGIKA BERBICARA 

1. Berikan Alasan yang Tepat untuk Argument Anda 

Kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita saat 

menulis esai. Begitupula dengan ucapan. Dalam percakapan sehari-hari, kita 

mungkin sering melupakannya. Hal ini karena kita terbiasa menerapkan pola 

pikir dalam kegiatan sehari-hari. 

Perbedaan antara pendapat yang berasalan dan yang tidak beralasan bagaikan 

bumi dan langit.  

2. Hindari Lompatan Logika 

Dalam pepatah Jepang ada ungkapan “Jika angin berhembus, maka toko bak 

akan laris” Saat angin berembus, banyak debu beterbangan sehingga orang-

orang akan pergi ke pemandian umum, tetapi karena kolam pemandian umum 

sedikit, maka pemesanan atas bak mandi akan menjadi banyak. Meskipun 

terdengar masuk akal, tetapi kita tahu bahwa hubungan antara angin bertiup 

dan toko bak laris ini sangatlah jauh. 
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3. Konsisten dalam Bersikap 

Saat kondisi argument kita lemah, kita akan jatuh kedalam kontradiksi dan posisi 

yang membingungkan, sebab kita akan mengeluarkan argument baru yang 

berbeda dengan apa yang sebelumnya kita ungkapkan. Oleh karena itu, kita 

harus memiliki sikap konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir.  

4. Gunakan Kata-Kata Sederhana 

Ada orang yang suka menggunakan bahasa Inggris, karakter Mandarin, atau 

istilah-istilah tinggi yang hanya diketahui dirinya sendiri seolah-olah ia yang 

paling tahu segalanya. Alih-alih membantu dalam menyampaikan pendapatnya, 

hal ini justru akan membuatnya menerima penolakan dari lawan bicara. Ingatlah 

bahwa ucapanyang sulit dimengerti adalah penghalang komuikasi. 

5. Tetap Tenang 

Kita dapat menemukan orang-orang yang sentimental saat bicara dalam acara 

debat di televisi. Mereka seringkali melontarkan perkataan-perkataan yang tidak 

berhubungan dengan topik pembicaraan. Contohnya mencari kesalahan untuk 

menyerang secara personal. Hal ini muncul karena situasinya menjengkelkan. 

Ingatlah, kekesalan merupakan hal yang dilarang karena akan menciptakan 

pembicaraan yang tidak logis dan bersikap tenang sangat dibutuhkan dalam 

situasi seperti ini. 

 

c. Tantangan didalam Public Speaking 

Mengatasi rasa takut : keberanian berbicara adalah modal awal pembicara. 

Dengan berani  tampil di depan umum, mudah bagi kita untuk berbicara dan 

mengeluarkan ide serta pendapat 
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Membuat audience antusias dan tertarik dengan topic yang dibahas : 

beberapa pembicara hanya mampu membuat audience bertahan 15 menit, 

setelah itu satu persatu tumbang dan berkelana ke alam mimpi. Berarti ada 

yang salah dengan si pembicara, apakah topic tdk dapat disampaikan dengan 

baik, nada suara yang monoton, mimic wajah yang datar atau gesture yang 

datar. 

Membuat audience mengingat apa yang disampaikan : tantangan berikutnya 

adalah bias membuat audience mengingat poin-poin yang disampaikan. 

Membuat audience melakukan apa yang disampaikan : ini level tertinggi dari 

keempat level tantangan itu. Audience tidak hanya mengerti dan memahami 

pesan yg disampaikan, tetapi juga secara sadar memutuskan melakukan apa 

yang kita sampaikan 

 

 

 

*** Terima Kasih *** 
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V. Metode Penyampaian yang Sistematis dan Tepat Sasaran 

Kenali latar belakang komunikan, baik budayanya, sukunya, pendidikannya, 

pekerjaannya, hobinya, status sosialnya, kepentingannya maupun hal-hal yang 

nampaknya tidak ada artinya. 

Hilangkan / dekatkan kesenjangan-kesenjangan dengan cara mengubah diri, ikuti 

"arus" namun tidak sampai "hanyut" dan akhirnya perlahan-lahan 

mempengaruhi "arus". 

Ciptakan suasana yang menunjang, tergantung pada komunikan yang kita 

hadapi, pada umumnya mereka senang dengan keramahan / keakraban dan 

keterbukaan yang tidak sampai tahap mencampuri urusan orang lain. 

Tentukan maksud dan tujuan pembicaraan kita; sekedar pengisi waktu / obrolan 

ringan, diskusi, brainstorming, informasi, negosiasi, atau mempengaruhi orang 

lain. 

Arahkan materi pembicaraan dan gunakan strategi sesuaidengan tujuan 

pembicaraan yang telah ditetapkan. 

Gunakan kata-kata yang tidak menimbulkan pengertian ganda agar tidak 

membingungkan. 

Gunakan logika berpikir. Cobalah untuk kritis, kreatif, kembangkan pola pikir 

yang logis, dan sistematis. Biasakan bertanya mengapa, bagaimana, seandainya, 

Evaluasi terus secara sadar. 

 

a. Persiapan Public Speaking 

Lakukan persiapan yang baik, Penyampaian dan Penguasaan Materi Serta Teknis 

menutup Public Speaking Persiapan yang baik membuat kita bisa menyampaikan 

presentasi lebih baik. Jangan pernah hanya memiliki bahan apa adanya dan 

berbicara tanpa menguasai apa yang disampaikan.  

Kita dapat menggunakan formula 5W+1H dalam persiapan: a. Who is my public? 

Siapa dan berapa orang publik yang akan berbicara dengan saya atau yang akan 
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hadir? Pemahaman akan publik akan mempermudah kita dalam menyiapkan 

materi. Memahami publik akan menentukan gaya bahasa yang kita gunakan, 

cara menyampaikan pesan yang kita lakukan, contoh-contoh yang kita berikan, 

bahkan cara berbusana kita saat public speaking.  

b. What is my topic about? Apa yang akan saya sampaikan? Tidak hanya 

mempelajari isi presentasi yang kita berikan, pelajari juga hal-hal yang 

berhubungan dengan materi untuk menambah wawasan. Pengetahuan akan 

banyak hal tentang topik membuat kita menjadi lebih percaya diri, membuat kita 

lebih yakin saat memberikan contoh atau menjawab pertanyaan publik. Kita 

bahkan dapat mengulang pesan dengan kalimat yang berbeda bila kita melihat 

tatapan bertanya atau kebingungan di wajah publik saat kita menyampaikan 

presentasi kita.  

c. Why should I talk about it? Mengetahui alasan mengapa topik harus 

disampaikan/dibicarakan. Jangan berhenti di satu kali pertanyaan „mengapa, 

usahakan gali lebih dalam alasan mengapa kita berbicara agar menemukan inti 

permasalahannya. Dengan demikian kita dapat lebih menjiwai apa yang hendak 

kita sampaikan. Kekhawatiran akan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 

diajukan publik juga akan berkurang karena kita telah memikirkan kemungkinan 

munculnya pertanyaan tersebut.  

d. When? Kapan saya bicara dan berapa banyak waktu yang saya miliki? Dengan 

mengetahui kapan kita bicara, kita dapat menyiapkan segala sesuatu sebelum 

waktunya. Selain itu, Anda punya waktu untuk latihan. Mengetahui jumlah 

waktu yang diberikan untuk berbicara juga penting agar kita dapat 

menyampaikan pesan secara efektif dalam batas waktu yang diberikan. Bila kita 

memiliki materi yang membutuhkan waktu 20 menit untuk presentasi padahal 

kita hanya memiliki 5 menit, kita berisiko akan tidak dapat memberikan pesan 

secara utuh dan memberikan kesimpulan yang mengesankan publik.  
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e. Where? Di mana saya bicara? Bicara di lingkungan tempat kita sudah biasa 

berada tentunya lebih nyaman dibandingkan dengan bicara di tempat yang baru 

pertama kali kita kunjungi. Ketahui di mana dan bagaimana suasana serta 

pengaturan ruang tempat kita bicara. Dengan mengetahui tempat terlebih 

dahulu, setidaknya membuat kita menjadi lebih tenang. Bila kita diminta 

berbicara di tempat yang belum kita ketahui letaknya, sebaiknya cari tahu cara 

menuju tempat tersebut hingga kita bisa sampai ke lokasi public speaking tepat 

pada waktunya.  

f. Terakhir, How? Bagaimana membuat presentasi/pidato saya menarik? Dengan 

mempertimbangkan hal-hal di atas, kita dapat melakukan riset dan 

mengumpulkan informasi yang dapat mendukung presentasi dan pengetahuan 

kita tentang materi. Setelah itu, kita dapat mengatur susunan penyampaian yang 

menarik dan mudah dimengerti publik. Gunakan alat bantu visual yang 

diperlukan guna mendukung presentasi secara keseluruhan dan berikan contoh-

contoh dan ilustrasi yang menarik membuat presentasi kita lebih mudah 

dimengerti. Misalnya saja, kita dapat memasukkan cuplikan film atau foto yang 

dapat memperkuat narasi kita akan sebuah hal. Kita juga dapat memasukkan 

gambar atau tabel untuk memperkuat statistik yang kita sampaikan. 

 

*** Terima Kasih *** 
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VI. Persiapan Latihan  

a. Pembukaan  

Mulai dari pembukaan untuk mencairkan suasana, isi sampai penutup. Latihan 

sebelum public speaking akan menghasilkan public speaking yang berkualitas.  

b. Untuk hal-hal yang sulit sebaiknya dilatih dengan diucapkan, jangan hanya 

berlatih dalam benak. Sering kali bila kita bicara dalam hati terasa sudah lancar dan 

bisa, tapi pada waktu berhadapan dengan publik sering kali kita menjadi gugup dan 

salah mengucapkan. Untuk itu, latihanlah dengan mengucapkan kata-kata yang 

ingin disampaikan, terutama kata yang panjang seperti „personifikasi   atau 

dalam bahasa lain seperti deliverability.  

c. Latih cara menggunakan alat bantu visual yang akan digunakan, misalnya bila kita 

menyiapkan alat peraga, ucapkan kalimat sambil menunjukkan alat peraga atau 

melakukan demo.  

d. Latih sesi tanya-jawab. Pelajari segala pertanyaan yang mungkin terjadi dan 

latihlah bagaimana menjawabnya dengan sopan. Gunakan kekuatan visualisasi diri 

Visualisasi erat kaitannya dengan kepercayaan diri karena seperti menciptakan 

kekuatan mental yang menggambarkan diri kita sendiri   sebagaimana yang kita 

inginkan  . Bayangkan diri kita berada di atas panggung atau di podium, menatap 

semua publik yang hadir, menggunakan gerak tubuh dan ekspresi yang tepat, 

berbicara dengan suara yang jelas. Rasakan kepercayaan diri kita terus bertambah 

dan kita dapat menyelesaikan pembicaraan dengan sangat baik. Pada waktu kita 

menciptakan citra diri di pikiran, usahakan realistik tetapi tetap fokus pada hal-hal 

yang positif. Sama seperti kita latihan secara fisik setiap kali sebelum melakukan 

presentasi, latihan mental ini juga harus dilakukan berulang kali.  

e. Ketahuilah bahwa grogi tidak terlihat Banyak pembicara cemas apa yang 

dirasakannya terlihat oleh publik, lalu berusaha menutupinya. Sulit sekali bagi kita 

untuk bicara dengan tenang dan baik bila kita merasa tidak nyaman. Jangan 

khawatir, orang yang sudah sering tampil di muka umum pun masih merasakan 

demam panggung. Bahkan Afgan, penyanyi muda yang sangat terkenal, mengaku 

bahwa ia biasa mengalami demam panggung sebelum bernyanyi di muka umum. 
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Karena kegugupannya, ia sering menggigiti kuku-kuku jarinya. Namun kita tidak 

dapat melihat kegugupannya tersebut setiap kali kita menontonnya bernyanyi di 

muka umum. Bila sebelum bicara kebetulan kita bersalaman dengan seseorang dan 

tangan kita terasa sangat dingin atau berkeringat, lalu orang tersebut menanyakan 

apakah kita gugup, akui saja, katakan dengan tersenyum “Ya, saya merasa demam 

panggung”. Menutupi rasa demam panggung dengan berbohong hanya menambah 

beban dan tidak menyelesaikan masalah. Sering kali pengakuan ini akan membuat 

orang semakin menyukai kita, merasa simpati melihat usaha yang kita lakukan 

walaupun kita demam panggung.  

f. Lakukan yang terbaik, bukan sempurna Salah satu kesalahan orang pada waktu 

melakukan presentasi, berpidato atau berbicara adalah mereka menganggapnya 

sebagai suatu tampilan bukan sebagai seni dalam berkomunikasi. Sekali kita berpikir 

bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah seni maka dapat disampaikan dengan 

cara kita dan akan terdengar indah. Kesalahan kecil yang mungkin terjadi adalah 

manusiawi.  

g. Jangan bandingkan diri dengan orang lain Membandingkan diri dengan orang lain 

dan berusaha meniru gayanya, terutama orang yang sudah punya jam terbang 

public speaking tinggi, hanya akan memberi beban mental tambahan.  

 

b. Persiapan, Penguasaan Materi dan Penutup Public Speaking 

 Persiapan:  

a. Kunci sukses Public Speaking adalah PERSIAPAN, selain LATIHAN!  

b. Siapkan materi, catat poin penting (outline/garis besar), siapkan "contekan" jika 

ada materi yang sulit dihafal (sepeti angka atau istilah asing).  

c. Minimal sejam sebelum tampil, jangan konsumsi makanan/minuman yang 

berminyak dan manis-manis. Minum "air bening" saja.  

d. Datang lebih awal ke lokasi. Kenali panitia dan beberapa hadirin. Kenali pula 

ruangan, lihat sekeliling, sudut-sudutnya, dekorasinya, posisi podium, posisi "orang 

penting"  
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e. TOILET! Ya, sempatkan ke toilet, buang air, ngaca, sisir rambut, rapikan busana, 

dan sempatkan "senam mulut" dan relaksasi!  

 

c. Persiapan/Teknik Penguasaan Materi: 

 a. Memorize. Menghafal materi pidato. Worst!  

b. Script reading. Menuliskan seluruh isi pembicaraan, membuat naskah pidato, dan 

dibaca. Bad!  

c. Using Visual Aids as Note. Pake infocus/power point. Good!  

d. Using Note. Menuliskan poin-poin penting, sistematika, atau outline (garis besar). 

Great!  

e. Teknik Membuka Public Speaking  

f. Tarik napas dalam-dalam.  

g. Senyum ramah, tatap hadirin sejenak banget (jangan lama-lama), lalu ucapkan 

basmalah dan salam.  

h. Usai salam, awali dengan nada rendah dan pelan. Start slow and low...! T 

 

d. Tips Pembuka:  

a. Usai salam dan menyapa hadirin (hadirin yang saya hormati....!), pilih salah satu 

teknik membuka pidato (Public Speaking) di bawah ini.  

b. Langsung Sebut Inti Pembicaraan: "Saya akan berbicara tentang --burung kenari. 

Apa kelebihannya dibandingkan burung lain, berapa kisaran harganya, dan 

bagaimana memeliharanya".  

c. Ajukan pertanyaan provokatif/retoris: "Mengapa orang suka memelihara burung? 

Bukankah memelihara burung sama dengan memenjarakan mereka? Merenggut 

kebebasan mereka?"  

d. Sampaikan fakta unik atau mencengangkan: "Satu ekor jantan burung kenari 

mampu mengawini 3-20 ekor betina dalam 1 hari." Contoh lain: "Saudara-saudara, 

otot terkuat yang ada di badan kita adalah lidah. Namun, sekuat-kuatnya lidah, 

setiap manusia tidak dapat menjilat siku tangannya sendiri..."  
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e. Sampaikan humor: "Bersatu kita teguh, bertiga kita trio macan"; "Bagi sebagian 

kalangan, rajin itu sumber kekayaan, yaitu Rajin Mangkal, Kaya".  

f. Sampaikan kutipan -- teori, ungkapan, pepatah, kata para ahli: "Manusia itu 

tempatnya salah dan lupa"; "Dalam sebuah bukunya, Profesor Anu mengatakan, 

bahwa anu itu jangan dianu-anuin...;"  

g. Sampaikan cerita, kisah, sejarah, atau pengalaman yang sesuai dengan topik. 

 

*** Terima Kasih *** 
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VII. Teknik Penyampaian Materi: 

 

a.Berikut tiga macam teknik penyampaian materi;   

a. Induksi > Deduksi. Fakta, data, ke teori.  

b. Kronologis > Urutan kejadian atau materi (pengertian, masalah, solusi)  

c. Flash Back > Kejadian masa lalu (sejarah), lalu dikaitkan ke masalah masa kini.  

 

Saat Penyampaian Materi :  

a. Kontak Mata (Eye Contact). Tatap hadirin, bukan tatap tembok atau dinding!  

b. Gesture. Bahasa isyarat.  

c. Body Language. Gunakan bahasa tubuh yang pas dan proporsional.  

d. Posisi Tangan: Awal, di samping, lalu “mainkan” dalam gesture/bahasa tubuh! 

e. Selipkan humor. Jangan terlalu serius, jangan pula "over" bak stand up 

comedian!  

f. Teknik Vokal (Lihat lagi subjudul di atas:” Teknik Vokal untuk Public Speaking”).  

 

b. Teknik Menutup Public Speaking 

 a. Gak ada lagi yang mau diomongin atau waktu habis? Segera berhenti. Jangan 

lamalama!  

b. Beri sinyal! e.q. Kesimpulannya adalah....; Yang terakhir....; Sebagai 

penutup....; Akan saya akhiri pidato ini dengan mengatakan....;  

c. Menyimpulkan materi pembicaraan.  

d. Mengulang kembali poin utama.  

e. Mengajak hadirin berbuat sesuatu (appeal or call for action)  

f. Mengakhiri dengan klimaks, nada tinggi!  

g. Menyampaikan pepatah, sajak, atau kutipan 

h. Ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan salam...!. 
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b. Meningkatkan Keterampilan Public Speaking  

Selain beberapa teknik dalam publik speaking, Anda juga perlu 

memperhatikan beberapa prinsip untuk meningkatkan keterampilan dalam 

public speaking, dan berikut ini adalah tips public speaking beberapa di 

antaranya: 

 a. Yang pertama adalah mengurangi suara jeda, dalam artian Anda perlu 

mengurangi suara jeda seperti hmm…., dan yang lainnya. Beberapa suara 

jeda tersebut sebaiknya digantikan dengan jeda hening, karena akan lebih 

baik seperti itu. Selain itu berbicara dengan lebih perlahan nantinya juga 

dapat membuat cara penyampaian suatu informasi akan lebih rileks dan 

mudah diterima oleh audience.  

b. Kemudian yang kedua adalah perhatikan juga intonasi suara, di dalam 

publik speaking, intonasi suara memang memegang peranan sangat penting 

untuk dapat mengetahui seberapa pentingnya intensitas dari materi yang 

akan dibawakan. Selain itu intonasi suara yang datar nantinya akan membuat 

audience menjadi lebih jenuh karena materi yang sampaikan dirasa tidak 

penting, sehingga Anda harus pintarpintar dalam hal intonasi suara.  

c. Lalu Anda juga perlu untuk mempertahankan kontak mata, pada saat 

berbicara di depan umum, kontak mata menjadi suatu cara untuk bisa 

meningkatkan kedekatan di antara pembicara dan juga audience. Anda juga 

bisa merasakan pada saat masih duduk di bangku sekolah. Begitupun juga di 

dalam publik speaking karena kontak mata memang dapat menciptakan 

sebuah intimacy. Oleh karena itu pastikan jika semua audience mendapatkan 

kontak mata dari Anda dengan konsisten.  

d. Anda juga perlu untuk menggunakan ekspresi dan juga bahasa tubuh, 

presentasi yang sangat membosankan adalah suatu presentasi yang 

pembicaranya hanya berdiri tegak dan monoton. Anda bisa mencoba untuk 

menggerakkan badan untuk bisa menguatkan apa yang sedang Anda 
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sampaikan. Anda bisa memanfaatkan ruang gerak dengan sedikit berjalan 

ataupun berpindah tempat. Selain itu jika memang membutuhkan mimik 

wajah dan juga peragaan tangan yang unik, maka Anda bisa 

menyampaikannya tidak perlu sungkan. Dengan demikian tentu saja orang 

akan dapat menerima informasi yang Anda sampaikan dengan lebih mudah, 

dan yang terpenting adalah audience tidak mudah bosan, sehingga tidak 

hanya dari suara saja.  

e. Selain itu Anda juga perlu terus berlatih sampai nantinya matang dan 

mantap, jika memang Anda memiliki seorang idola di dalam bidang public 

speaking, maka Anda bisa mempelajari bagaimana cara penyampaiannya, 

namun jangan plagiat. Anda hanya perlu mempelajarinya saja dan gunakan 

dengan gaya sendiri 

 

*** Terima Kasih *** 
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VIII. SENI MEMBAWAKAN PIDATO 

a.Definisi Pidato  

Salah satu kegiatan public speaking yang sering dilakukan adalah pidato. Pidato 

disampaikan oleh seorang pemimpin baik pemimpin masyarakat ataupun 

pemimpin agama. Pidato sendiri memiliki banyak jenis tergantung dari situasi 

acara yang dibawakan. Sama seperti kegiatan public speaking yang lain pidato 

juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pidato didefinisikan sebagai 

sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampikan gagasan, pikiran 

atau informasi, serta tujuan dari pembicara kepada orang lain (audience) dengan 

cara lisan.  

Pidato juga bisa diartikan sebagai the art persuasion, yaitu sebagai seni 

membujuk/mempengaruhi. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin 

untuk menyampaikan gagasannya, pandangan-pandangannya atau visinya 

kepada masyarakat umum.  

b.Fungsi Pidato  

Pidato merupakan cara dan saat yang tepat bagi seorang pemimpin untuk 

bertemu dengan orang-orang yang ia pimpin. Dalam hal inilah pidato sangat 

penting bagi kelangsungan kepemimpinan yang sedang diemban. Pidato juga 

merupakan kesempatan untuk berkomunikasi untuk orang-orang yang 

dipimpinya. Hal ini merupakan pemandu dalam berpidato, sehingga kita tahu 

jalan apa yang sedang kita lalui.  

Fungsi dari pidato adalah: a) Mempermudah komunikasi antar atasan dan 

bawahan dalam sebuah organisasi.  

b) Mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi.  
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c) Menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu 1 orang saja 

yang melakukan orasi/pidato tersebut.  

d) Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 

e) Member suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain.  

f) Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang 

lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan.  

g) Mempermudah dengan adanya komunikasi dari pemimpin atau pejabat 

Negara guna terciptanya keadaan yang demokratis. 

 h) Menenangkan massa/ khalayak ramai. Biasanya seorang pemimpin atau 

orang yang berpengaruh diwajibkan untuk menguasai teori pidato.  

 

c. Metode Pidato  

Ada empat metode dalam berpidato. Secara singkat metode-metode 

berpidato adalah sebagai berikut:  

1. Metode langsung. Disebut dengan metode impromptu,yaitu berpidato 

secara langsung dengan mengandalkan kemampuan, kemahiran dan 

wawasan ilmu. Dilakukan dalam persiapan yang memadai.  

2. Metode naskah. Berbicara di muka umum dengan bantuan naskah atau 

teks tertulis yang telah dipersiapkan. Dapat kita jumpai dalam pidato 

kenegaraan, siaran televisi atau acara-acara resmi.  

3. Metode hafalan. Berpidato dengan menghafal naskah atau teks yang telah 

dipersiapkan, khususnya dalam penggunaan bahasa.  

4. Metode variatif. Menggabungkan tiga metode sebelumnya. Dilakukan 

secara langsung dengan memperhatikan urutan-urutan pembicaraan dan 

didukung persiapan naskah atau kerangka pidato. Penggunaan bahasa dan 
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kata-kata yang dipilih relative bebas, namun isi pembicaraan berorientasi 

pada naskah. 

 

d.Jenis – jenis Pidato  

Dalam pidato terdapat berbagai macam jenis pidato. Jenis-jenis pidato 

dimaksudkan untuk membeda-bedakan isi dari pidato itu sendiri. Dengan 

pembagian tersebut kita akan denga mudah mengetahui jenis pidato apa 

yang sedang dibawakan pembicara atau yang akan kita bawakan.  

Berdasarkan pada sifat dari isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi:  

a. Pidato pembukaan Pidato pembukaan adalah pidato singkat yang 

dibawakan oleh pembawa acara atau MC untuk mengawali atau membuka 

suatu acara. Pidato ini dimaksudkan untuk membawa maksud hadirin ke 

dalam suatu prosesi acara.  

b. Pidato pengarahan Pidato ini memberikan seluruh gambaran mengenai 

suatu acara yang sedang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh 

hadirin mengetahui rangkakain acara yang sedang diikutinya sehingga dapat 

mempersiapkan diri untuk fokus pada seluruh rangkaian acara.  

c. Pidato sambutan Pidato sambutan merupakan pidato yang biasa 

disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat 

dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan dalam acara 

tersebut.  

d. Pidato peresmian Pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh 

orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Pidato ini merupakan 

salah satu pidato inti dalam suatu acara.  

e. Pidato laporan Pidato laporan yakni pidato yang isinya adalah melaporkan 

suatu tugas atau kegiatan tertentu. Pidato ini adalah reportase terhadap 

suatu kejadian yang terjadi.  

f. Pidati pertanggung-jawaban  
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Pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi suatu laporan 

pertanggungjawaban mengenai suatu tugas yang sudah diemban dalam 

suatu periode tertentu.  

e.Elemen dasar berpidato Setelah Anda sudah mengetahuimengenai 

pengertian, tujuan metode, jenis-jenis dan prinsip pidato, hal yang tidak 

kalah penting untuk Anda ketahui adalah elemen dasar berpidato. Pada 

bagian ini kita akan membahas mengenai keseluruhan performansi di atas 

panggung. Hal-hal tersebut antara lain :  

a. Penampilan awal • Sebelum mendekati podium, tenagkan diri dan beri 

kesempatan kepada hadirin untuk memperhatikan kita. • Satukan diri kita 

dengan materi pidato, jangan biarkan hanya mulut yang berbicara, tetapi 

usahakan seluruh tubuh kita ikut berbicara. • Pidato akan berlangsung 

dengan sendirinya. • Bicaralah lebih keras dari biasanya, tetapi jangan 

berteriak dan jangan terlalu cepat.  

b. Apa yang kita inginkan sebagai pembicara • Menjadi pembicara yang 

dikenang. Jadilah diri sendiri. Jangan pernah ingin menjadi orang lain. Tampil 

dengan percaya diri dan ikhlas melakukanya, dengan berusaha tampil 

maksimal. Dalam hal ini, sebagai pembicara harus memiliki mental yang kuat. 

• Melakukan persiapan matang. Sediakan waktu khusus untuk persiapan diri 

sebelum tampil. Apalagi bagi pemula. Lakukan latihan dan gunakan waktu 

latihan engan sebaik mungkin. Setelah membaca naskah berulang kali bisa 

sepuluh atau lima belas kali sampai kita akrab dengan susunan dan makna 

pidato – selanjutnya ucapkan langsung, bukan membaca. Anggap saja kita 

sudah tampil di depan publik. • Mampu menggunakan bahasa tubuh dengan 

optimal. Tubuh berbicara lebih kentara daripada kata-kata. Upayakan bahasa 

tubuh kita mendukung pidato yang kita lakukan. Hindari bahasa tubuh yang 

tidak mendukung, misalnya: menggaruk-garuk badan, suka membetulkan 

asesoris, suka membetulkan baju yang dikenakannya. • Menjadi pembicara 
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yang mampu berdiri tegak dengan kokoh di hadapan para pendengarnya. Jika 

kita bisa melakukannya, niscaya semua orang akan mendengarkan perkataan 

kita dengan serius. Jangan melakukan gerakan aneh. Saat pidato pada bagian 

tertentu, katakan dengan penuh percaya diri. Salurkan berat yang dipikul 

oleh leher dan pundak, kea rah badan. Salurkan berat lengan atas tersalur ke 

tangan dan jemari. Lakukan dengan penuh kesadaran. • Dapat mengakhiri 

pidati dengan cara yang memikat. Sebelum mengakhiri pidato, berhenti 

sejenak. Berdiam diri, tutup mulut sebentar. Biarkan suasana hening. Semua 

memperhatikan kita. Menunggu dengan expresi wajah yang kebingungan. 

Begitu semua perhatian fokus kepada kita, lanjutkan pidato. Berikutnya, 

lakukan pengakhiran dengan penyimpulkan pidato kita.  

 

f.Langkah Cerdas Membawakan Pidato Luar Biasa  

Kemampuan berpidato merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari. 

Semakin seseorang sering berlatih maka kemampuannya juga akan terus 

meningkat. Berikut ini akan disajikan tujuh langkah cerdas dalam 

membawakan suatu pidato:  

1. Menentukan Tujuan Pidato Tujuan seumpama fokus pada sebuah lensa 

kamera. Fokus yang tepat akan membuat gambar nampak jelas. Dalam 

sebuah pidato dibuat dengan menentukan terlebih dahulu tujuan dari 

pidato yang akan dilakukan. Namun sebelum menentukan tujuan terlebih 

dahulu dapat dilihat macam-macam pidato.  

Macam-macam tujuan pidato tersebut yaitu:  

a. Informative/instruktif Pidato informative bertujuan memberikan 

laporan pengetahuan atau sesuatu yang menarik kepada audien. Topic 

yang disajikan ialah topic yang ringan dan mudah dimengerti misalnya 

tentang topic “cara bertanam secara hidroponik”.  
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b. Persuasif Pidato persuasif berisi tentang usaha untuk mendorong, 

meyakinkan an mengajak audience untuk melakukan sesuatu hal. Jenis 

pidato ini Nampak dalam orasi politik saat kampanye.  

c. Argumentatif Pidato argumentatif bertujuan ingin meyakinkan 

pendengar. Topik yang tepat seperti “pentingnya perkembangan 

pariwisata” dan “ pupuk buatan meningkatkan pendapatan petani”.  

d. Deskriptif Pidato deskriptif bertujuan ingin melukiskan/ 

menggambarkan suatu keadaan.  

e. Rekreatif Pidato rekreatif bertujuan ingin menggembirakan/ 

menghibur pendengar. Biasanya terdapat dalam jamuan-jamuan, pesta-

pesta, perayaan,perayaan.  

f. Edukatif Berupaya menekankan pada aspek-aspek pendidikan, misalnya 

tentang pentingnya hidup sehat, ber-KB, hidup rukun antar umat 

beragama dan lain-lain.  

g. Entertain  

Bertujuan memberikan penyegaran kepada audience yang sifatnya lebih 

santai.  

 

2. Membuat Kerangka Pidato Setelah melihat macam-macam pidato 

langkah penting kedua adalah membuat kerangka. Kerangka berisi 

gambaran secara menyeluruh mengenai isi pidato. Kerangka pidato 

berisikan bagian-bagian berikut. a. Pendahuluan Pembukaan berisi salam 

pembuka. Salam pembuka ini berfungsi untuk mengantar kea rah pokok 

persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya menyiapkan mental 

audience. Pembukaan pidato merupakan bagian penting dan memainkan 

peranan bagi pembicara, karena bagian ini dapat memberikan kesan 

pertama bagi para audience.  
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3. Ada beberapa cara yang dapat digunakan seorang pembicara untuk 

membuka pidatonya: a. Dengan memperkenalkan diri; b. Membuka 

pidato dengan humor; c. Membuka pidato dengan pendahulu secara 

umum. b. Isi Inti dari pidato sedapat mungkin ringkas dan mudah 

dipahami. Usahakan selalu fokus pada teman yang dipilih. Pokok 

pembahasan yang menjadi tema pidato ditampilkan dengan terlebih 

dahulu mengemukakan latar belakang permasalahannya. Pokok 

pembicaraan dikemukakan sedemikian rupa sehingga tampak jelas 

kaitanya dengan kepentingan para audience. Beritahukan apa yang akan 

kita katakana; katakana dan beritahu mereka apa yang telah kita 

katakana. Gunakan kalimat pendek untuk mengemas semua pesan yang 

penting. Gunakan beberapa pengulangan (jangan terlalu sering). 

Bangkitkan perhatian dengan kejutan dan dadakan. Sisipkan humor, 

untuk meringankan pesan. Anggaplah semua pendengar tahu sebanyak 

yang kita tahu. Hindari hal yang menimbulkan tanda Tanya 

 

*** Terima Kasih *** 

 

  



MODUL PUBLIC SPEAKING 

36 | P a g e  

NIEKE MONIKA KULSUM, SE,. MSI HP | [SCHOOL] 

IX. Tujuan Pidato  

Tujuan pidato seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya dibagi dalam 

3 macam, yaitu pidato informative, persuasif dan rekreatif.  

a.Pidato Informatif  

Tujuan untuk menyampaikan informasi, agar audiens diharapkan mengetahui, 

mengerti dan menerima informasi itu. Jenis pidato ini merupakan upaya untuk 

menanamkan pengertian. Karena secara keseluruhan pidato informative harus 

jelas, logis dan sistematis. Penyusunan pesan. Menurut teori Monroe, yang 

diungkap Jalalludin Rakhmat (2000-ct.6),pidato informatif mempunyai tiga tahap 

sebagai berikut: - Tahap perhatian: ada 4 hal yang harus diperhatikan, menarik 

perhatian; menunjukkan topic; menghubungkan topic dengan pendengar dengan 

membangun kredibilitas, dan menjelaskan susunan pembicaraan (semacam 

daftar acara) - Tahap kebutuhan: ada 4 cara yaitu pernyataan bagaimana audiens 

lebih tahu tentang pokok bahasan; ilustrasi berikan beberapa contoh yang 

menonjol kebutuhan pendengar; peneguhan sajikan fakta, angka atau kutipan 

tambahan untuk lebih meyakinkan pendengar; penunjukkan pokok pembicaraan 

berkaitan dengan kepentingan, kesejahteraan, dan keberhasilan khalayak. - 

Tahap pemuasan. Anda menyampaikan informasi itu sendiri. Misalnya, 

menjelaskan keterampilan berpidato. Tahap ini dibagi 3 bagian: ikhtisar 

pendahulu – Anda menyebutkan pokok-pokok pembicaraan satu demi satu. 

Tujuannya adalah membantu khalayak memperoleh gambaran menyeluruh 

tentang isi pembicaraan kita. Contoh: “ada tiga hal yang kiya bicarakan ……………” 

“ kita ingin membahas empat fungsi keluarga: reproduktif, ekonomis rekreatif”. 

Dan Anda harus konsisten mengikuti urutan yang disebutkan diatas. Informasi 

terinci Pokok-pokok membicaraan yang dibicarakan tadi akan dijelaskan satu per 

satu. Semuanya disusun secara logis dan sistematis. Ikhtisar akhir Mengulang lagi 

pokokpokok yang penting, kemudian mengambil kesimpulan.  

b.Pidato Persuasif  
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Beberapa teknik-teknik persuasif dilihat dari khalayaknya: 1. Ada khalayak tak 

sadar adanya masalah, kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut: ¾ Tahap 

perhatian. Khalayak dibangkitkan minatnya, dikemukakan fakta dan angka yang 

mengejutkan mereka. Sajikan sejumlah fakta, angka dan kutipan yang 

ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa mwmang ada masalah. Sebutkan 

dengan khusus bagaimana situasi yang memengaruhi ketentraman, 

kebahagiaan, atau kesejahteraan pendengar. ¾ Tahap pemuasan, visualisasi, dan 

tindakan.  

2. Khalayak apatis (masa bodo). Berbeda bagi mereka yang tidak sadar dengan 

adanya masalah, tahap ini untuk mengatisipasi khalayak yang mengetahui 

masalahnya, tetapi mereka tak peduli, karena mereka bukan urusannya. 

Pembicara harus meyakinkan mereka bahwa masalah yang mereka ketahui, akan 

memengaruhi mereka, misal pentingnya memerhatikan kebersihan lingkungan. 

Lakukan secara bertahap: ¾ Tahap perhatian. Singkirkan sikap yang apatis 

denganmenyentuh beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan pendengar. 

Misalnya, jika kebersihan linkungan tidak diperhatikan, akan menimbulkan 

berbagai penyakit. Gunakan ungkapan-ungkapan hidup untuk menundukkan 

bagaimana kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, dan kesempatan untuk maju. 

¾ Tahap kebutuhan. Apabila sudah timbul perhatian, lanjutkan dengan 

pertanyaan bagaimana masalah tersebut memengaruhi setiap orang yang hadir? 

Usahakan menanyakan masalah dengan menunjukkan: (1) efek secara langsung 

atau segera terhadap mereka; (2) efeknya terhadap keluarga, sahabat, 

kepentingan bisnis atau sosial profesioanal mereka; (3) kemungkinan efek masa 

depan bagi anak-anak mereka. Dalam menunjukkan efek itu, gunakan bukti-bukti 

yang sekuat mungkin. Misalnya, pemuda DKI Jakarta dalam mengatasi sampah, 

menganjurkan setiap RT memiliki alat penghancur sampah menjadi kompos. 

Sehingga, warga tidak memerlukan biaya untuk mengangkut sampah rumah 

tangga karena kompos menjadi pupuk, dan nilai ekonominya kompos bisa dijual. 
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Sampah di DKI seperti mengumpulan daun-daunan dari pohon salah satu bahan 

kompos juga bisa menjadi mata pencaharian (2006). ¾ Tahap pemuasan. Tahap 

ini ditunjukkan secara terus-menerus bahwa sikap apatis dalam masalah ini tidak 

dapat dibenarkan. ¾ Tahap visualisasi dan tindakan. Dalam visualisasi 

keuntungan akan diperoleh khalayak. Sementara itu berdasarkan visualisasi, 

minta kepada mereka untuk mempelajari masalah itu atau untuk bertindak 

menatasinya. Masalah sampah Pemda DKI bekerja sama dengan BPPT (Badan 

Pengembangan Penerapan Tekhnologi) yang memberikan penyuluhan sampah 

menjadi kompos (2006)  

3. Khalayak yang tertarik tapi ragu. Sebagai khalayak tahu dan sadar adanya 

masalah, tetapi mereka belum mengambil keputusan karena masih meragukan 

keyakinan yang akan diikuti atau tidakan yang akan dijalankan. Contoh tadi, 

masalah sampah yang dapat diolah menjadi kompos/pupuk non kimia. Untuk 

meyakinkan khalayak, maka gunakan tahap-tahap sebagi berikut: ¾ Tahap 

perhatian. Pusatkan perhatian pada hal yang fokus saja. ¾ Tahap kebutuhan. 

Tinjaulah secara singkat latar belakang timbulnya masalah. Hal ini dapat 

membantu pendengar memahami situasi secara lebih jelas. Buatlah kriteria atau 

pedoman yang harus dipenuhi dalam mengambil keputusan yang tepat. ¾ Tahap 

pemuasan. Pidato di sini dianggap penting, kemungkinan lebih panjang. Namun, 

tunjukkan secara ringkas rencana tindakan yang harus dilakukan. Definisikan 

istilah-istilah yang kabur agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran. 

Kemudian, tunjukkan ulasan Anda yang dapat diterima dibandingkan dengan 

alternativealternatif lainnya. Perkuat setiap pernyataan Anda dengan sejumlah 

fakta, angka dan contoh. ¾ Tahap visualisasi. Proyeksikan khalayak ke masa 

depan dengan melukiskan gambaran realitas dari kondisi-kondisi yang 

dikehendaki bila orang menerima usulan Anda atau mendukungnya atau 

kerugian akan terjadi bila menolaknya. ¾ Tahap tindakan. Buatlah ikhtisar 
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singkat dari argument-argumen penting dan imbauan yang dikemukakan pada 

membicaraan sebelumnya.  

4. Khalayak yang bermusuhan. Adakalanya khalayak sadar bahwa masalah yang 

harus diatasi, tetapi mereka menentang usulan yang Anda ajukan. Pertentangan 

bisa terjadi karena takut akan akibat yang tidak dikehendaki atau lebih menyukai 

alternatif lain dari pada apa yang Anda tawarkan. Bila tujuannya mengatasi 

keberatan yang diajukan khalayak, dan anda mengupayakan agar khalayak 

menerima gagasan yang diajukan, ikutilah urutan sebagai berikut: ¾ Tahap 

perhatian. Khalayak tidak menyenangi usulan Anda, jalinlah persahabatan 

dengan khalayak, usahakan Anda mengalah pada segi-segi tertentu dari 

pandangan pendengar. Carilah kesamaan, dengan menegaskan pokok-pokok 

yang disepakati, perkecil perbedaan. Usahakan agar mereka merasa bahwa Anda 

secara tulus ingin menyampaikan hasil yang juga mereka inginkan. ¾ Tahap 

kebutuhan. Kembangkan tahap ini seperti menghadapi khalayak yang masih 

ragu. ¾ Tahap visualisasi dan tindakan. Pendengar sudah pada posisi tertarik 

walau ada yang masih ragu. Pengembangan pidato hendaknya banyak member 

tekanan pada visualisasi atau keuntungan-keuntungan. ¾  

d.Pidato rekreatif  

Pidato rekreatif tidak selamanya menghasilkan humor sehingga orang tertawa. 

Apakah hanya mengeluarkan unek-unek atau hanya sekedar penghibur untuk 

melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Ada kesepakatan bahwa lebih baik 

menentang status quo dengan humor-humor ketimbang dengan senjata. 

Tampaknya ada hubungan erat antara keterbukaan humor dengan tingkat 

demokrasi. Makin lepas orang berhumor, makin demokratis negeri itu. Contoh: 

tayangan di salah satu stasiun TV swasta, acara Istana BBM (Benar0benar 

Mabok), ditampilkan ada tokoh yang mewakili Presiden dan Wakil Presiden 

dengan figuran beberapa Mentri Kabinet dan anggota DPR/MPR bersama 

undangan. Pada sisi lain, makin otoriter suatu pemerintah, makin tersebar 
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humor-humor yang tidak jelas asal-usulnya. Karakteritik pidato rekreatif 

Beberapa karakteristik yang dikemukakan Jalaludin Rahkmat (2000) dalam 

berpidato rekreatif sebagai berikut: ¾ Tidak melalui melucu. Alan H. Monroe 

menyebutnya “the speech to entertain”, pidato untuk menghibur. Tujuannya 

hanya untuk menggembirakan, melepas ketegangan, menggairahkan suasan 

atau sekadar memberi selingan setelah serangkaian acara yang melelahkan. 

Pidato rekreatif disampaikan pada berbagai situasi: 1). Perhelatan atau pesta. 

Anda diminta untuk menyemarakkan acara-acara yang sudah ada; 2). pertemuan 

kelompok organisasi sosial, kelompok kecil, keluarga, memerlukan pidato 

rekreatif; 3). Jamuan makan malam. Sesudah jamuan biasanya diminta untuk 

berpidato. ¾ Genbirakan diri Anda dahulu. Pidato rekreatif harus disampaikan 

orang berwajah ceria, riang, gembira dan santai. Kalau diri Anda tidak dapat 

diarahkan kepada kegembiraan, jangan paksakan diri Anda menggembirakan 

orang lain. ¾ Hindari rangkaian gagasan yang sulit. Anda sedang menghibur. 

Pilihlah topic-topik yang ‘enteng’, sederhana, dan mudah dicerna. ¾ Gunakan 

gaya bercerita. Cerita Anda sebaliknya dijalin sedemikian rupa sehinggaberkaitan 

satu sama lain. ¾ Berbicaralah secara singkat. Pidato rekreatif hanya pada tahap 

perhatian, tidak mengikuti urutan bermotif lengkap. Berhentilah pada saan 

pendengar Anda masih menginginkan Anda melanjutkan pidato.  

e.Cara Menutup Pidato  

Kesulitan yang selalu dijumpai pembicara pada saan ia akan mengakhiri 

pidatonya. Apalagi kalau pembicara itu, suka berbicara atau mengungkapkan 

halhal yang di luar topik yang ditentukan. Kadang pembicaraanya banyak 

menimbulkan gelak tawa. Ia beranggapan bahwa keberadaanya di atas mimbar 

masih disukai khalayak pendengar. Masalahnya, ia menjadi sulit menentukan 

kapan berhenti berbicara. Menurut asul Wiyanto (2001:54), ada tiga kesalahan 

yang selalu dilakukan pembicara pada waktu menutup pidato: 1) Seorang 

pembicara tidak tahu kapan ia berhenti. Ia tidak tanggap terhadap reaksi 
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pendengar. Saat pendengar sudah mencapai puncak kepuasan, sudah mulai 

bosan, lapar. Pembicara masih terus berbicara. Mungkin ia menduga kalau 

banyak bicara, pendengar akan menilai dia “jago” bicara. 2) Ada yang sulit 

berhenti. Dia berbicara berputar-putar tak menentu. Adakalanya dia sudah 

menemukan kalimat akhir, tetapi teringat ada yang perlu ia jelaskan. Mulailah ia 

menjelaskan sesuatu yang perlu diketahui khalayak. Padahal pendengar sudah 

siap-siap meninggalkan tempat. 3) Kesalahan yang sukar dimaafkan, pembicara 

mengucapkan seperti ini: “ demikianlah yang bisa saya sampaikan pasa 

kesempatan ini. Karena apa yang akan saya katakan sudah saya katakana 

semuanya, maka saya tidak akan berpanjang lagi pidato saya. Karena itu saya 

akhiri sekian.” Penutup pidato demikian tidak bermakna apa-apa. Kalau hanya 

itu diucapkan, mengapa pembicara tidak langsung meninggalkan podium. 

Beberapa cara yang dilakukan seorang pembicara yang sukses, yang dapat 

ditempuh sesuai dengan keperluan adalah sebagai berikut: ¾ Menyingkat atau 

menyimpulkan; ¾ Memuji pendengar, pujian disampaikan secara wajar tidak 

berlebih dan harus ikhlas. Pujian keluar dari hati yang tulus akan menyebabkan 

pendebgar merasa senang, bahagia, optimis dan besar hati; ¾ Menyampaikan 

kalimat-kalimat lucu; Buku Ajar Public Speaking 51 ¾ Meminta untuk bertindak, 

pidato yang tujuanya untuk memengaruhi atau mengajak, sangat cocok kalau 

bagian penutupnya berisi ajakan untuk melakukan sesuatu.  

 

 

*** Terima Kasih *** 
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*** Terima Kasih *** 
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X. SENI MENJADI MC 

Setiap acara membutuhkan pemimpin atau pemandu acara yang dapat 

menghantar acaransatu demi satu dengan teratur. Dalam acara-acara 

ceremonial acara-acara harus disusun sedemikian rupa sehingga suatu acara 

atau event yang diadakan menarik. Seorang pemandu acara disebut sebagai 

Master of Cermony (MC). Seorang MC adalah seseorang yang bertugas untuk 

pemandu suatu acara agar dapat berjalan dengan baik dan lancer. MC atau 

Master of Ceremony dapat diartikan sebagai seorang pemimpin suatu acara atau 

pesta.  

Seorang MC adalah seseorang yang mempunyai keterampilan seni dalam bidang 

improvisasi untuk menghantarkan acara secara teratur, baik dan memiliki 

karakteristik yang khas. Seorang MC harus mampu membaca situasi dengan 

tepat. Ia harus mampu menciptakan suasana sesuai dengan karakteristik 

acaranya, dan memungkinkan adanya dialog denga audiens. MC memiliki peran 

penting untuk mensukseskan suatu acara. Berbicara akan hal ini, menyulut 

pengetahuan tentang adanya fungsi dari Master of Cermony (MC) itu sendiri. Hal 

ini tidak mengada-ada karena mengingat seringkali seorang MC merangkap 

sekaligus sebagai penyanyi, seorang MC merangkap sebagai pelawak dan lain-

lain. Istilah MC atau pemimpin acara pada dasarnya berbeda dengan pembawa 

acara. Memang dalam banyak kesempatan MC juga disebut sebagai pembawa 

acara. Namun pembawa acaranya biasanya digunakan pada acara-acara yang 

sifatnya resmi, sangat terikat pada etika protokoler, dan tidak banyak improvisasi 

dalam menghantar acara. Hal ini sedikit berbeda dengan MC, seorang MC diberi 

keleluasan untuk berimprovisasi dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi 

yang sedang terjadi. 
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a.Fungsi dan Tuntutan Bagi Seorang MC  

 MC dalam suatu acara memiliki fungsi penting. MC bertugas untuk  memandu 

acara dan bertanggung jawab kelancaran dan kesuksesan acara. Dalam 

menjelaskan fungsinya ini dibutuhkan kreativitas dan improvisasi sesuai dengan 

jenis acaranya. MC harus harus bisa membawakan acara dengan menarik. Ia 

harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan acara.  

Tugas seorang MC dalam suatu acara memang tidak mudah, mengingat 

tanggung jawabnya yang besar terhadap kesuksesan acara itu. Seorang MC juga 

mempunyai tanggung jawab terhadap hubungannya dengan image atau citra 

penyelenggara acara dan kredibilitas sorang MC itu sendiri. Oleh karena itu 

dibutuhkan bakat-bakat khusus untuk menjadi MC, seorang yang pandai dalam 

bidang intelektual belum tentu bisa menjadi MC yang baik.  

b.Berikut ini akan sifat-sifat dan juga tuntutan yang harus ada dalam seorang 

MC:  

1. Kepribadian yang cocok untuk menjadi MC  

• Ekstrovert adalah sifat ekspresif yang dimiliki oleh seseorang. Orang-orang 

ekstrovert suka mengekspresikan apa yang dipikirkan, dirasakan, kepada orang 

lain; pendek kata orang yang suka memperbincangkan berbagai hal dengan 

orang lain secara terbuka. 

• Generalis, yaitu orang yang memiliki pengetahuan umum yamg luas. 

Pengetahuan ini akan sangat mendukung untuk berbicara banyak hal. MC yang 

kurang memiliki pengetahuan umum yang luas akan terkesan tidak professional 

dan tentu tidak menarik. 

• Fleksibel, yaitu orang yang luwes, mudah menyesuaikan diri dengan situasi. 
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• Friendly, yaitu orang yang mudah bergaul, mudah bersahabat dan 

pembawaanya dirinya disenangi banyak orang. 

c.Memiliki Rasa Humor  

Sense of Humor sangat dibutuhkan oleh seorang MC. Humor atau joke yang baik 

akan membuat suasana menjadi hidup. Seorang MC yang tidak memiliki humor 

akan membuat acara yang dibawakannya terasa kering dan membosankan. 

Seorang MC perlu memiliki rasa humor, karena dengan itu akan tercipta suasana 

yang akrab, ceria antara MC dan audience. Namun tetap harus diperhatikan 

pemilihan joke yang diambil dan disesuaikan dengan acara yang sedang ia 

pimpin. Joke atau lelucon yang salah akan berakibat buruk bagi pencitraan diri 

MC dan akan merusak acara. Usahakan membuat lelucon yang asli, yang sesuai 

dengan tema acaranya.  

d. Sabar  

Event atau acara yang besar pasti akan melibatkan banyak pihak. Seringkali 

pihak-pihak yang ikut terlibat dalam suatu acara itu kurang dapat diajak 

bekerja sama. Mereka masing-masing mempunyai cara dan keinginan 

sendiri-sendiri dalam mencapai tujuannya. Akibatnya, pada saat acara 

sedang berlangsung mungkin sekali muncul instruksi-instruksi yang 

membingungkan. Belum lagi kalau ada pengisi acara yang rewel, tidak 

sepenuhnya mempercayai MC, atau berulang kali mengubah acara. Ini semua 

tentu membuat MC menjadi repot karena harus terus menerus 

menyesuaikan diri dengan acara. Seorang MC harus tampil menarik 

walaupun mungkin ia sedang merasa jengkel. Dalam hal inilah seorang MC 

harus memiliki sifat yang sabar dalam menghadapi segala cobaan dan 

rintangan yang berusaha menghalangi ataupun menghambat kesuksesan 

acara.  
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e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas Seorang MC haruslah 

orang yang memiliki pengetahuan umum secara luas dan juga cerdas. 

Dengan pengetahuan yang luas dan pengalaman hidup yang cukup akan 

membentuk sikap penuh pengertian. Dengan kedalaman pemahaman yang 

menyangkut peri-kehidupan serta nilai-nilai yang dianut masyarakat, seorang 

MC dapat dengan mudah menguasai dan memahami audience-nya. 

Pengalaman akan menjadi sumber kreativitas yang sangat efektif sesuai 

dengan tuntutan situasi. Sementara kecerdasan dibutuhkan untuk merangkai 

antara pengalaman dan pemahaman.  

f. Imajinasi Seorang MC akan menemui berbagai macam bentuk acara 

sepanjang karirnya menjadi MC. Setiap acara memiliki karakteristik dan 

kerumitan tersendiri. Seorang MC yang professional harus mampu 

menciptakan dan mengemas acara yang menjado luar biasa. Seorang MC 

harus memiliki modal utama yang cukup signifikan dalm menjalankan tugas 

dari profesi yang ia geluti. Kadangkala seorang MC akan berhadapan dengan 

situasi yang tidak terduga sebelumnya saat berhadapan dengan audience. 

Ada kalanya rncana dan konsep yang telah dipersiapkan sebelunya ternyata 

tidak bisa dipakai karena kondisi yang ada menuntut demikian. Misalnya 

ketika audience tertawa terbahak-bahak kala melihat penampilan MC yang 

menurut audience lucu, malihat itu seorang MC jangan lalu minder namun 

harus membuat kelucuan itu menjadi pintu masuk untuk menyapa 

audiennya.  

g. Antusiasme Antusiasme adalah gairah atau semangat atau minat. 

Antusiasme ini sangat dibutuhkan dalam segala situasi. Sebagai seorang MC 

harus mampu menunjukkan antusiasme terhadap acara yang dipimpinnya. 

Dengan menunjukkan antusiasme ini MC menunjukkan bahwa ia senang da 

tertarik dengan acara yang sedang dibawakan. Antusiasme akan terlihat oleh 

audience dan akan mempengaruhi mereka. Jangan sampai audience merasa 
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bahwa MC ogah-ogahan dalam membawakan acara. Jika terjadi demikian 

audien atau peserta acara akan kehilangan semangat untuk mengikuti acara 

yang sedang dipandu oleh MC. Seorang MC harus bisa menunjukkan 

semangat yang terungkap dalam suara dan ekspresi wajahnya.  

h. Kemampuan bekerjasama. Sebuah acara besar pasti akan melibatkan banya 

orang. Masingmasing orang memiliki bagian dan tugas masing-masing. 

Seorang MC harus mampu bekerja sama dengan mereka semua. Seorang MC 

haruslah mampu bekerjasama dan saling tolong menolong denga sesame 

partner kerja, partner acara dan semua pendukung yang telah mensukseskan 

runtutan acara yang dibawakan dari awal hingga akhir. 

*** Terima Kasih *** 

XI. Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Public Speaking 

a.Suara dan cara berbicara  

Cara berbicara yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker  

1. Speed, standar kecepatan suara harus menyesuaikannya dengan situasi dan 

kondisi.  

2. Volume, dalam memandu sebuah acara, suara yang dihasilkan harus bulat.  

3. Tone, tinggi rendah suara, agar audience tidak merasa bosan selama acara 

berlangsung. 

4.Timbre, suara yang ekspresif akan sangat mudah mempengaruhi pendengar.  

5. Power, kekuatan suara yang dihasilkan harus tepat sesuai dengan pemkaian 

kata.  

6. Nafas, berbicara dengan nafas perut, karena suara yang dihasilkan lebih 

dalam, power lebih kuat, dan lebih terasa nikmat untuk didengar.  

 

b.Teknik berbicara Cara berbicara 
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Seorang public speaker dapat menunjukkan profesionalitas dirinya. Oleh karena 

itu harus benar-benar memperhatikan teknik berbicaranya menyangkut intonasi 

dan penekanan pada setiap kata yang diucapkan. Gaya bicara yang datar dan 

tidak memiliki emosi akan membuat acara menjadi menjemukan. Yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan cara berbicara yang lebih professional dalam 

membawakan acara antara lain:  

• Intonasi : Sebaiknya suara tidak datar, tetapi mengandung irama atau 

berirama. • Artikulasi : Setiap kata yang diucapkan haruslah jelas benar, sehingga 

mudah dimengerti dan dipahami.  

• Phrasing : Dalam berbicara sebaiknya memberikan jeda agar dapat dimengerti. 

• Stressing : Memberikan energy dalam suara, agar tidak menimbulkan kesan 

loyo. • Infleksi : Lagu kalimat, perubahan nada suara, hindari pengucapan yang 

sama bagian setiap kata (redundancy). Inflesi naik menunjukan adanya lanjutan 

kalimat atau menurun untuk menunjukkan akhir kalimat.  

d. Menciptakan suasana dengan suara  

Setiap acara memiliki karakteristiknya sendiri. Suasana saat sedang 

membawakan acara pernikahan tentu berbeda dengan saat upacara 

kematian.  

e. Penampilan  

Penampilan seorang public speaker juga harus mengikuti situasi dan acara 

yang sedang dibawakannya. Selain harus pandai-pandai membawakan diri 

agar tidak menjadi bahan lelucon dalam suatu acara. Juga harus bisa 

membedakan antara tampil saat acara resmi dan acara santai biasa.  

f. Bahasa tubuh Bahasa tubuh mampu mengungkapkan citra diri seseorang. 

Oleh karena itu harus mampu bersikap baik saat tampil. Ia harus bisa 

meminimalisir gerak tubuh yang tidak perlu atau bahkan mengganggu 

audien.  
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Contoh Duduk : Tubuh tegak, bahu relaks, tangan diatas pangkuan Berdiri : 

Berdiri tegak, jangan membungkuk, bersandar dinding/meja, miring. Untuk 

wanita membentuk sudut 45 derajat, tegak, dada tegap, bahu relaks dan 

untuk pria kaki sedikit terbuka.  

Berjalan : Tubuh tegap, bahu relaks, dan langkah mantap  

Eye contact : selalu bertatap mata dengan audience. Jika sedang grogi 

usahakan pandangan di atas kepala audience. Pada saat menyebut tamu VIP, 

pandanglah pejabat tersebut.  

Melangkah dengan tenang dan yakin  

Cari tempat berdiri yang tepat, dapat dilihat dengan semua orang (sebanyak 

mungkin).  

 

g. Meningkatkan rasa percaya diri, dapat dilakukan dengan:  

a. Evaluasi diri - Memperluas wawasan agar tidak canggung dan khawatir 

bertemu dan berbicara dengan siapa pun. - Memperbaiki penampilan  

b. Mengatasi grogi - Persiapan yang baik - Datang sebelum waktunya - 

Adaptasi dengan kondisi dan situasi  

h. Penguasaan suasana  

a. Opening touch: harus bisa mencairkan suasana untuk memikat dan 

mengarahkan perhatian audien pada acara yang akan dilakukan. Pada saat 

audience belum siap untuk memulai acara, bisa mencairkan suasana dengan 

opening touch yang berbentuk lelucon, pertanyaan, atau pertanyaan 

controversial 

b. Emotional content Seorang public speaker harus juga mampu menciptakan 

situasi yang akrab dan nyaman bagi semua audiennya. Untuk menciptakan 

suasana kebersamaan dan dialogis dengan mengusahakan agar pembicaraan 

memiliki emosi yaitu melalui penegasan kata dan pemilihan kata yang tepat.  
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*** Terima Kasih *** 
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XII. Presentasi  

Presentasi adalah bentuk komunikasi. Komunikasi presentasi dilakukan secara 

terpadu lewat suara, gambar, dan bahasa tubuh. Presentasi adalah aktivitas yang 

tidak terpisahkan dari rangkaian aktivitas di dunia bisnis atau pekerjaan sehari – 

hari. Berbagai hal yang berkenaan dengan pekerjaanpun dijelaskan melalui 

presentasi. Jadi, presentasi merupakan cara mengkomunikasikan ide secara 

langsung kepada pendengar. Presentasi, khususnya presentasi lisan adalah 

bagian dari komunikasi yang mengandung muatan atau pesan, proses atau 

merode, dan media penyajian atau alat bantu. Semua komponen ini saling 

terkait dalam menciptakan suatu presentasi yang optimal dan efektif.  

 

a.Jenis-Jenis Presentasi  

Presentasi merupakan kegiatan komunikasi yang terjadi antara penyaji 

(presentar) dan pendengar (audience) untuk tujuan tertentu dengan 

menggunakan teknik sajian dan media presentasi yang terencana. Berdasarkan 

tujuannya, presentasi dapat dibagi menjadi sejumlah kategori, yaitu : 

Presentasi persuasive (persuassive), ini adalah presentasi yang bertujuan untuk 

meyakinkan, menarik minat, dan berusaha mendapatkan kepercayaan audiens. 

Misalnya, presentasi yang dilakukan oleh agen asuransi agar audiens tertarik dan 

mau menjadi nasabahnya. Dalam presentsi seperti ini, seorang penyaji harus 

tampil dengan meyakinkan dan mampu menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan oleh audiensnya. ¾ Presentasi penjelasan (explanation), presentasi ini 

bertujuan memberikan gambaran, meningkatkan pemahaman, serta 

menjelaskan hal-hal tertentu.  

Misalnya, presentasi yang disampaikan dosen kepada mahasiswa. Dalam 

presentasi ini, seorang dosen harus memperhatikan poin-poin yang akan 

disampaikan, sehingga penjelasan yang disampaikan menjadi sistematis dan 

mudah dipahami oleh mahaiswa. ¾ Presentasi instruksional (instructional), 
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penekanan pada presentasi ini adalah pada bagaimana melakukan sesuatu. Jenis 

presentasi ini biasanya memerlukan keterlibatan audiens lebih banyak. Karena 

itu, materi dalam presentasi ini harus dibuat sesederhana mungkin agar mudah 

dimengerti oleh audiens. ¾ Presentasi laporan (report), ini adalah presentasi 

yang memberikan informasi atau data tertentu. Presentasinya lebih bersifat 

spesifik, menyajikan fakta dan data, serta langsung pada pokok masalahnya. ¾ 

Presentasi pelatihan (training), ini adalah presentasi yang diberikan pada 

kegiatan-kegiatan pelatihan. Misalnya pelatihan pada karyawan baru, pelatihan 

pada tenaga pengajar saat diberlakukannya system pengajaran atau kurikulum 

baru, dan sebagainya.  

b.Persiapan Dasar Presentasi  

Dalam komunikasi sehari-hari, hampir semua orang dapat berbicara dengan baik 

dan lancer tanpa beban. Berbeda halnya saat seseorang harus melakukan 

presentasi pada sekelompok audiens untuk menyampaikan sebuah topik yang 

sudah ditentukan. Ternyata tidak semua orang mampu begitu saja untuk 

melakukan resentasi sebagaimana mereka berbicara seharihari. Karena, 

mempresentasikan suatu topik didepan audiens memerlukan persiapan dalam 

penyampaiannya.  

Keberhasilan sebuah presentasi terletak pada unsur-unsur yang ada didalamnya, 

yaitu presenter (orang yang menyampaikan presentasi secara langsung didepan 

audiens), materi yang disampaikan, sarana (media dan alat yang digunakan 

untuk menyampaikan presentasi, misalnya slide, LCD projector, dan sound 

system), serta audiens (penerima informasi). Jika unsur-unsur tersebut 

dipersiapkan dengan baik, maka presentasi akan berlangsung dengan sukses. 

Waktu presentasi biasanya sudah diketahui jauh sebelumnya.  

Karena itu, jangka waktu yang tersedia memungkinkan presenter 

mempersiapkan diri. Masalah-masalah yang dikhawatirkan muncul saat 

presentasi bisa dikurangi dengan persiapan yang matang. Persiapan tersebut 
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bisa dimulai dengan : ¾ Menganalisis acara. Dalam hal ini, seorang presenter 

harus mengetahui terlebih dahulu, dalam acara apa dia akan melakukan 

presentasi. Analisis acara dapat dilakukan dengan membuat daftar analisis acara 

seperti : Organisasi apa yang menyelenggarakan acara? Apa tujuan organisasi 

itu? Bagaimana sifat acara yang dilaksanakan? Seberapa resmi acaranya? Hal lain 

yang tidak kalah penting adalah mengetahui kepada siapa seorang presenter 

akan menyampaikan presentasi. Presenter harus mengenali tipikal audiensnya : 

Berapa banyak audiens yang akan hadir? Mengapa mereka hadir? Apa yang 

mereka harapkan dari topik yang akan dipresentasikan? Bagaimana tingkat 

pengetahuan mereka terhadap topik? Berapa usia, bagaimana pendidikan 

audiens, dan jenis kelamin mereka?  

Bagi seorang presenter, ibaratnya sedang menyeberangi sebuah sungai. Supaya 

selamat, seseorang harus pandai berenang, tahu apa isi sungai, berapa 

dalamnya, berisi lumpur atau tidak, apakah ada binatang buasnya, dan lain-lain.  

c.Menetapkan tujuan presentasi.  

Setelah mengetahui siapa audiensnya, langkah selanjutnya adalah menetapkan 

tujuan presentasi. Presentasi yang bertujuan untuk menyampaikan keunggulan-

keunggulan produk dengan tujuan akhir berupa ajakan untuk membeli produk 

tentu akan berbeda isinya dengan presentasi tentang pengenalan sebuah produk 

atau sebuah sistem pengajaran.  

d.Mengetahui tempat dan sarana.  

Sangat penting bagi seorang presenter untuk mengetahui dan memperhatikan 

tempat presentasi akan dilaksanakan. Beberapa hal yang berkaitan dengan hal 

ini, misalnya : Ruangan yang akan dipakai untuk acara, seberapa besar dan luas 

ruangan tersebut. Sarana yang tersedia. Akan sangat bermanfaat jika sebelum 

presentasi, kita mencoba mengoperasikan tombol-tombol lampu, slide projector, 

dan lain-lain. Meneliti gangguan yang mungkin timbul. Misalnya jika tiba-tiba 
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mati lampu, jika tiba-tiba ada kebisingan yang mengganggu, serta kemungkinan-

kemungkinan lainnya. 

 

*** Terima Kasih *** 

 

XIII. Analisis Audiens pada kegiatan Public Speaking 

Efektif tidaknya seorang pembicara saat tampil di hadapan publik sangat 

bergantung pada sejauh mana pembicara tersebut mampu memahami audiens.  

Sering kali, pemikiran yang dimiliki oleh sang pembicara tidak selalu sama 

dengan pemikiran publik atau audiens yang dalam hal ini berperan sebagai calon 

pendengar.  

Disebut calon pendengar karena sebelum seseorang berbicara di depan umum 

seperti berpidato, orasi, ceramah, atau seminar, situasi calon pendengar 

tersebut harus dapat dipahami terlebih dahulu.  

Artinya mencoba memahami latar belakang kehidupan calon pendengar 

(audien). 

Hal ini penting karena dengan memahami latar belakang kehidupan audien, kita 

akan mudah masuk dalam situasi dan kondisi kehidupan audiens/komunikan, 

untuk kemudian menghantarkan ide/gagasan/ilmu kepada para komunikan, agar 

tercapai kesepahaman atau kemudian tindakan. 

Anda tidak dapat menetapkan tujuan Anda tanpa membujuk berbagai audiens 

untuk membantu Anda. Analisis audiens berarti memahami kepentingan, nilai-

nilai, dan tujuan dari orang-orang yang ingin Anda pengaruhi untuk melakukan 

sesuatu.  Hal ini mungkin keterampilan yang paling penting dalam manajemen. 

Anda harus memahami bagaimana mereka berpikir; bagaimana mereka 

memandang kepentingan mereka; apa yang akan membuat mereka mendukung 
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Anda. Ini juga berarti Anda harus memberi mereka sesuatu yang dapat 

dipercaya. Ini dapat menjaga saluran komunikasi terbuka sebelum, selama, dan 

setelah proses pengambilan keputusan. 

Analisis audiens yang paling sering dan makin diabaikan jadi tantangan dalam 

komunikasi bisnis. Pada saat Anda telah memutuskan apa yang ingin Anda capai, 

mengapa Anda yang melakukannya, dan bagaimana melakukannya. 

Mulai analisis audiens Anda dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci: 

1.      Siapa audiens saya? 

2.      Apa hubungan saya dengan audiens saya? 

3.      Bagaimana kemungkinan sikap mereka terhadap proposal saya? 

4.      Berapa banyak yang sudah mereka tahu? 

5.      Apakah proposal saya sesuai dengan minat mereka? 

 

a.Siapa Audiensnya? 

Menetapkan audiens merupakan hal yang sudah sangat jelas dan penting. 

Mereka adalah orang-orang yang Anda inginkan untuk mengambil tindakan --

konsumen yang harus membeli produk Anda, Atasan yang memberikan apa yang 

Anda butuhkan, pegawai yang dapat mencapai produktivitas yang lebih besar. 

Dalam hampir semua situasi komunikasi, pendukung atau setidaknya orang yang 

bersikap netral dari khalayak sekunder akan sangat penting untuk mencapai 

tujuan Anda. Apakah pembuat pendapat atau sumber informasi apa yang dapat 

membentuk perilaku konsumen terlepas dari kampanye iklan Anda? Kepada 

siapakah atasan berkonsultasi sebelum membuat keputusan? individu atau 

kelompok apa yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar atas sikap pegawai 
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Anda dari pada yang Anda lakukan? Dengan cara apa Anda mendekati berbagai 

audiens yang akan menilai proposal Anda? 

Luangkan waktu untuk mendaftar setiap penonton yang cenderung memiliki 

pengaruh signifian, atau yang dapat terpengaruh oleh proposal Anda. Bagilah ini 

menjadi kelompok primer dan sekunder. 

Kemudian memeriksa setiap penonton secara individual: 

Audiens primer meliputi orang yang menjadi kunci untuk membuat keputusan 

dan lain-lain yang mendukungan apa yang Anda butuhkan untuk melaksanakan 

proyek Anda. 

Audiens sekunder termasuk mereka yang akan terkena proyek Anda dan orang 

yang dalam jangka panjang, mungkin memiliki beberapa pengaruh pada 

pengambilan keputusan. 

Perlu diingat bahwa audiens primer dan sekunder dapat mencakup lebih sub-

kelompok; "pegawai," misalnya, mungkin memiliki konflik kepentingan antara 

jam kerja dan gaji. Selain itu, jangan mengabaikan audiens tersembunyi, yang 

termasuk orang-orang yang mungkin tidak Anda alamatkan atau menerima E-

mail Anda, tetapi bisa saja orang tersebut yang akan memiliki pengaruh terhadap 

tindakan yang Anda rekomendasikan untuk diadopsi. Mempertimbangkan situasi 

komunikasi yang relatif sederhana. Contohnya audiens tersembunyi yang 

atasannya adalah atasan Anda (maksud disini adalah penghubung Anda dengan 

pemimpin anda, seseorang yang Anda tidak akan pernah lihat selama proses 

pengambilan keputusan tetapi dengan merekalah Anda tetap dapat 

berkomunikasi. Dalam pesan Anda kepada atasan Anda, termasuk informasi 

yang dibutuhkan untuk menjual proposal Anda kepada pimpinannya. 

Ketika melakukan analisis ini, Anda harus memperhatikan dengan seksama motif 

individu dan kelompok. Beberapa orang akan mendukung Anda karena mereka 
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teman-teman Anda, terlepas dari manfaat ide Anda. Jangan biarkan dukungan 

seperti itu Anda rasakan rasa aman yang palsu tentang sikap pemirsa yang lebih 

luas. Orang lain akan mendukung Anda untuk motif yang sama sekali tidak 

terkait dengan Anda sendiri. Pastikan Anda memahami apa motif ini, sehingga 

Anda bisa mengikutkan mereka ke dalam perencanaan Anda. 

Kadang-kadang anggota utama dari audiens Anda akan menentang proposal 

Anda tentang manfaatnya; mereka akan memiliki alasan yang sah untuk percaya 

itu tidak akan berhasil atau bukan pendekatan yang terbaik. Dalam kedua situasi 

ini, lebih baik anda menyampaikan pesan Anda terus terang, sementara 

mengakui kekhawatiran lawan Anda dan manfaat dari argumen mereka. 

b.Tingkat Pemahaman Audiens 

Tidak ada yang lebih membosankan daripada membaca memo yang berisi 

informasi yang sudah kita ketahui. Tidak ada yang lebih frustrasi daripada 

mendengarkan presentasi dengan subjek yang familiar. Kedua pengalaman 

tersebut cenderung untuk mengubah penonton netral menjadi bermusuhan atau 

audiens  mendukung menjadi netral. Sebelum berkomunikasi, tanyakan pada diri 

sendiri beberapa pertanyaan dasar tentang masing-masing audiens Anda: 

1)      Informasi familiar apa yang harus saya letakkan sebagai dasar dari argumen 

saya? 

2)      Apakah informasi tambahan yang mereka perlu tahu untuk memahami dan 

menilai proposal saya? 

3)      Bagaimana saya bisa berbicara atau menulis dalam bahasa yang bisa 

mereka pahami dan tanggapi? 

Menganalisis audiens Anda berarti mengidentifikasi- pertama kepada diri sendiri, 

kemudian kepada mereka-bagaimana mereka akan mendapatkan keuntungan 
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dengan mendukung Anda. Manfaat yang mungkin adalah sebagai beragam, 

seperti sifat manusia itu sendiri, tetapi mereka mempertimbangkan uang, 

martabat, waktu, memperkuat persahabatan, mendapatkan otoritas, 

menghindari konflik atau malu, meningkatkan status, membuat pekerjaan lebih 

mudah, dan berada di pihak yang menang. 

c.Menganalisa Audiens Secara Demografi 

Analisa demografis adalah ilmu statistik yang mempelajari populasi manusia. 

Adapun aspek-aspek yang dianalisa adalah karakteristik manusia seperti usia, 

jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang etnik dan kebudayaan. 

1)      Usia 

Hal-hal yang harus dianalisa antara lain: 

Apakah pendengar adalah anak-anak usia remaja, usia pertengahan, atau usia 

lanjut? 

Apakah ada sekelompok orang berusia sama yang mendominasi di antara 

pendengar yang terdiri dari beragam usia? 

Apakah di antara pendengar/audiens memiliki hubungan tertentu seperti 

misalnya hubungan orangtua-anak? 

Demikian mengenai audiens didalam public speaking. 

 

*** Terima Kasih *** 
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XIV. Penggunaan kata dan  kalimat yang benar  didalam public  speaking 

Secara umum, pengguna istilah “pelafalan”, “pengucapan”, dan “artikulasi” 

adalah sinonim. Namun, sejatinya, pelafalan mencakup tiga proses yang 

berbeda. Oleh karena itu, bisa didefinisikan sebagai penyampaian satu suku kata 

atau kelompok kata dengan memerhatikan artikulasi, aksentuasi dan 

pengucapan. 

“Semakin sedikit yang Anda punya, Anda pun semakin perlu untuk 

mengembangkan dan menonjolkan apa yang Anda miliki” kata Nathan Sheppard. 

a.Artikulasi 

Artikulasi adalah pembentukan dan penggabungan dari bunyi bahasa dasar. Ada 

empat alasan mengapa begitu banyak pembicara yang memiliki artikulasi yang 

sangat tidak jelas; ketidaktahuan akan bunyi bahasa dasar, tidak bisa 

membedakan antara suara-suara yang mirip, penggunaan organ-organ vocal 

secara ceroboh serta malas dan tekad yang melempem. Setiap orang yang selalu 

memahami dirinya akan mengetahui cara menangani setiap kekurangan ini. 

b.Aksentuasi  

Aksentuasi adalah penekanan yang tepat pada suku kata di dalam kata atau 

kalimat, lebih dikenal dengan istilah pelafalan. Mempelajari Aksentuasi terhadap 

kosakata yang sangat banyak, serta tetap mengikuti perubahan penggunaannya 

membutuhkan usaha seumur hidup. Namun, bagi telinga yang tajam, kajian 

terhadap asal usul kata, dan kebiasaan membuka kamus, terbukti sebagai pe    

nolong-penolong perkasa dalam tugas yang tidak akan pernah usai ini. 

c.Pengucapan 

Pengucapan yang benar adalah penyampaian yang lengkap terhadap seluruh 

bunyi suku kata atau satu kata. Artikulasi yang salah akan menghasilkan 

kesalahan bunyi vocal di dalam satu kata atau suku kata. 

Pengucapan yang tidak sempurna disebabkan oleh kekurangtelitian dan 

kekakuan bibir. Ini bisa dikoreksi dengan mencermati pembentukan setiap suku 
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kata saat diucapkan. Berlatih mengucapkan serangkaian bunyi setiap hari akan 

secara cepat meluweskan bibir dan menajamkan pikiran, sehingga setiap kata 

yang akan diucapkan sudah melewati proses pemahaman kesempurnaan 

bunyinya. 

Kita memahami bahwa sesuai dengan tujuan kita, ketika bunyi suatu kata 

diartikulasikan secara tepat, setiap suku kata ditekankan secara benar dan 

makna sejatinya menyertai setiap bunyi dalam pengucapannya, berarti kita 

sudah memiliki pelafalan yang benar. Berhati-hatilah agar tidak terlalu 

menonjolkan suku kata, sehingga membuat kalimat justru terasa kaku dan 

membosankan. Penggabungan harus tetap dilakukan secara pantas. 

 

e. 9 Karakteristik Menjadi Pembicara Publik yang Efektif 

Kemampuan berbicara di depan umum (public speaking) merupakan salah 

satu penunjang bagi keberhasilan Anda, terutama jika Anda menggeluti 

pekerjaan yang selalu berhadapan dengan orang lain. Sebab, sebagai 

makhluk hidup, manusia harus melakukan komunikasi dengan cara 

menyatakan ekspresi lewat kemampuan presentasi dan berbicara. 

Bagi sebagian orang, aktivitas berbicara di depan umum adalah hal yang 

mudah, karena di dalam diri orang tersebut memang ada sifat percaya diri 

yang tinggi dan memang sudah memiliki bakat atas kemampuan tersebut. 

Tapi, sebagian yang lain menganggap hal itu sebagai momok yang 

menakutkan karena memang kurang percaya diri dan merasa tidak memiliki 

kemampuan 

Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh University of 

Wolverhampton “Seorang pembicara yang sangat percaya diri dipandang 

lebih akurat, kompeten, kredibel, cerdas, berpengetahuan luas, disukai, dan 

dapat dipercaya daripada pembicara yang kurang percaya diri.” 
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Ketika berbicara di depan umum, kepercayaan diri adalah kunci. Anda harus 

memiliki kepercayaan diri pada subjek yang akan Anda sampaikan dan jadilah 

diri sendiri saat berada di depan banyak orang. 

Meningkatkan Hasrat Dalam Diri 

Tanpa hasrat, ucapan Anda tidak ada artinya. Anda perlu memancarkan tingkat 

ketulusan dalam emosi ketika berkomunikasi dengan audiens jika ingin 

mempengaruhi mereka melalui presentasi. Untuk meningkatkan hasrat terkait 

dengan presentasi yang ingin Anda sampaikan, maka Anda perlu menggali lebih 

dalam tentang topik tersebut dan menemukan hal-hal yang menarik minat Anda. 

Menjadi Diri Sendiri 

Anda tidak harus menjadi orang lain pada saat melakukan presentasi. Yang harus 

Anda lakukan hanyalah menjadi diri sendiri. Berlatihlah menjadi diri sendiri pada 

saat menyampaikan presentasi Anda. Hindari menghafal teks presentasi atau 

segala kalimat yang akan Anda sampaikan pada saat presentasi. Lakukan 

improvisasi pada saat presentasi agar tidak terkesan kaku dan jadilah diri Anda 

sendiri pada saat menyampaikannya. 

Memperhatikan Intonasi Suara 

Jika Anda ingin menjadi lebih menarik sebagai pembicara, maka hindari 

berbicara dengan nada yang tampaknya terlalu terlatih atau nada suara yang 

monoton. Lakukan naik turun suara dan lakukan penekanan pada kata-kata 

tertentu agar audiens lebih memahami sesuatu yang penting untuk diingat. 

Untuk berlatih irama dan intonasi yang tepat, rekam diri Anda saat latihan 

presentasi dan dengerkan kembali hasil rekaman suara Anda tadi. Dengan 

begitu, Anda akan dapat mengetahui dengan tepat kapan dan di mana Anda 
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mulai terdengar tidak autentik dan bagian mana yang harus diberikan 

penekanan. 

Menggunakan Waktu Presentasi Secukupnya 

Jika Anda hanya diberi waktu 30 menit untuk berbicara di depan publik, jangan 

memaksakan diri untuk mengisi seluruh waktu yang diberikan. Katakan apa yang 

perlu Anda katakan dan gunakan waktu yang tersisa untuk pertanyaan atau 

biarkan audiens keluar sedikit lebih awal. 

Jika Anda dapat menyelesaikan presentasi dalam waktu 15 menit maka 

lakukanlah, dan biarkan sisa waktu terbuka untuk pertanyaan dan komentar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dianne Dukette dan David Cornish (2009) 

menunjukkan bahwa, rata-rata, orang dewasa hanya dapat mempertahankan 

perhatian selama sekitar 20 menit dan bahwa respons jangka pendek mereka 

terhadap stimulus yang menarik perhatian hanya beberapa detik. Ini berarti 

bahwa ketika Anda berbicara di depan umum, Anda hanya memiliki waktu 

delapan detik untuk menarik perhatian audiens. Selain itu, jika presentasi Anda 

membutuhkan waktu lebih dari 20 menit, maka Anda perlu memecahnya 

menjadi potongan-potongan kecil dengan maksimum 20 menit per informasi. 

Berkomunikasi dengan Audiens 

Presentasi sama seperti percakapan, yang berarti Anda perlu menyampaikan 

pesan kepada orang lain. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara berbicara 

dengan satu orang atau dengan seribu orang. Maka lakukanlah komunikasi 

efektif yaitu komunikasi yang dilakukan secara dua arah dengan cara mengajak 

audiens Anda berdiskusi. 

Menjadi Pendongeng 
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Salah satu cara terbaik untuk benar-benar melibatkan audiens Anda adalah 

dengan menjadi pendongeng yang baik. Mendongeng adalah alat yang ampuh 

yang digunakan oleh pembicara terbaik. Dengan mendongeng, Anda akan 

menciptakan suasana yang mudah didengar di mana Anda tidak sekadar 

memberikan informasi kepada mereka dengan harapan mereka akan 

menyimpan informasi itu. 

Anda dapat memasukkan cerita tentang pengalaman Anda sendiri, atau 

menggunakan cerita klasik untuk membawa konteks pada presentasi Anda. 

Martin Luther King adalah ahli dalam membangun konteks historis dalam 

presentasinya. Lihatlah beberapa TED Talks yang paling inspirasional. TED Talks, 

secara umum, sangat didorong oleh cerita, dan itulah salah satu alasan mengapa 

mereka begitu populer. 

Melakukan Pengulangan 

Pengulangan dapat membantu memastikan audiens Anda mengambil poin 

utama dari presentasi Anda. Ini mempromosikan kejelasan dan membantu 

mendorong penerimaan ide. 

Untuk menggunakan pengulangan dalam presentasi Anda, tentukan apa yang 

ingin audiens Anda ambil dari presentasi Anda. Katakan. Katakan lagi. Dan 

katakan lagi untuk ketiga kalinya kalau-kalau ada yang melewatkannya beberapa 

kali. 

Terus Berlatih 

Perlu diketahui bahwa semakin banyak Anda berlatih presentasi, maka akan 

semakin spontan itu akan terdengar! Dan tentu saja, Anda harus berlatih dengan 

cara yang benar. 
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Berlatih akan membantu membuat Anda merasa lebih percaya diri, dan tampil 

lebih otentik, sehingga menciptakan peluang yang lebih baik untuk terhubung 

dengan audiens Anda. Yang, pada akhirnya, adalah tujuan akhir dari berbicara di 

depan umum. 

 

 

*** Terima Kasih *** 
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