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Abstrak
Di era global saat ini keterampilan berkomunikasi dalam bentuk public speaking atau yang lebih umum
disebut dengan keterampilan berbicara di depan umum merupakan salah satu keterampilan yang penting
dan harus dimiliki, terutama bagi para pemuda yang masih sekolah maupun yang sudah berkerja. Berbicara
di depan umum adalah kemampuan untuk berbicara di hadapan banyak orang, baik di ruang tertutup
maupun di ruang terbuka. Para pemuda di lingkungan RW 01 Drono, Klaten memiliki permasalahan berupa
ketidakmampuan berkomunikasi yang baik dapat menyebabkan seseorang tidak percaya diri ketika tampil di
depan umum. Bagi mereka yang memiliki rasa takut untuk berbicara di depan publik akan muncul rasa
panik yang sangat mengganggu pikiran. Permasalahan ketidakmampuan dalam public speaking.
Dalam upaya menumbuhkankembangkan kemampuan public speaking bagi para pemuda di Desa Drono
maka diperlukan kegiatan pelatihan public speaking akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi dan
pendampingan praktek langsung / simulasi tentang teknik-teknik public speaking oleh praktisi public
speaking. Melalui pelatihan public speaking kepada para anggota Muda-Mudi RW 01 Drono ini diharapkan
dapat membantu menumbuh kembangkankan dan meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam
berbicara di depan umum yang nantinya dapat berguna bagi para anggota dalam kehidupan sosial
bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan.
Kata kunci: public speaking, berbicara, pemuda, RW 01 Drono, Klaten
tampil. Detak jantung menjadi semakin cepat,
telapak tangan mulai berkeringat, saat berdiri
kepala terasa pusing dan kedua kaki gemetar. Salah
satu penyebab permasalahan tidak percaya diri
berbicara di depan publik adalah kurangnya latihan
dan membiasakan berbicara di depan umum.
Public speaking diartikan sebagai komunikasi lisan
berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis
berbicara di depan umum (orang banyak) lainnya.
Public
Speaking
juga
diartikan
sebagai
"pembicaraan publik" yang maksudnya berbicara di
depan orang banyak juga. Berbicara di depan
umum (public speaking skill) adalah kemampuan
untuk berbicara di hadapan banyak orang, baik di
ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Dari
deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa
kemampuan public speaking memiliki peranan
yang sangat penting bagi setiap individu untuk
menunjang kehidupan bermasyarakat. Begitupun
para pemuda. Kemampuan public speaking juga
merupakan hasil kreativitas yang dalam hal
mengembangkannya memerlukan berbagai media

1. PENDAHULUAN
Komunikasi sebagai salah satu kebutuhan bagi
setiap orang baik dalam lingkungan keluarga,
bermasyarakat, dan pekerjaan. Untuk dapat
berkomunikasi dengan dengan orang lain,
diperlukan bahasa sebagai medianya. Bahasa
sebagai alat komunikasi memungkinkan dua
individu atau lebih mengekspresikan berbagai ide,
arti, perasaan dan pengalaman. Bahasa memegang
peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Di
era global saat ini keterampilan berkomunikasi
dalam bentuk public speaking atau yang lebih
umum disebut dengan keterampilan berbicara di
depan umum merupakan salah satu keterampilan
yang penting dan harus dimiliki. Ketidakmampuan
berkomunikasi yang baik dapat menyebabkan
seseorang tidak percaya diri ketika ia tampil di
depan umum. Bagi mereka yang memiliki rasa
takut untuk berbicara didepan publik, akan muncul
rasa panik yang sangat mengganggu pikiran. Saat
sebelum mulai berbicara di depan publik, tubuh
yang belum siap akan mulai menunjukkan tandatanda awal dari reaksi panik akibat tekanan harus
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sebagai sarana melatih dan meningkatkan
kemampuan public speaking.
Di Indonesia, organisasi kepemudaan ini mudah
sekali ditemukan dan hampir di setiap tingkat
Desa/Kelurahan bahkan tingkat rukun warga (RW)
memilikinya. Muda-Mudi RW 01, Drono sebagai
salah satu organisasi kepemudaan di Kabupaten
Klaten juga memiliki potensi dalam hal sebagai
wadah untuk pengembangan kreativitas bagi para
anggotanya. Anggota dari Muda-Mudi RW 01
sebagian besar adalah pemuda dengan rantang usia
16 – 30 tahun, dimana pada usia ini pekerjaan
mereka sebagai pelajar maupun para pekerja.
Namun sebagain besar dari anggota Muda-Mudi
RW 01 ini masih memiliki keterbatasan
kemampuan dalam melakukan komunikasi publik,
mereka juga belum memiliki rasa percaya diri
dalam hal berbicara di depan umum atau orang
banyak. Sehingga mereka masih memiliki rasa
takut, nervous, dan kurang bisa merangkai katakata atau kalimat yang sesuai pada saat mereka
dituntut untuk dapat berbicara di depan publik.
Melalui pelatihan public speaking kepada para
pemuda di RW 01 Drono diharapkan dapat
membantu
menumbuhkembangkankan
dan
meningkatkan kemampuan berbicara di depan
umum yang nantinya dapat berguna dalam
kehidupan sosial bermasyarakat dan lingkungan
pekerjaan.
Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan serta
pengamatan langsung di lokasi yaitu di lingkungan
Muda-Mudi RW 01 Drono, terdapat beberapa
permasalahan yang dialami pemuda dari calon
mitra, dan disepakati membuat prioritas
permasalahan yang diangkat antara lain:
1. Anggota Muda-Mudi RW 01 Drono belum
sepenuhnya mengetahui tentang pentingnya
public speaking
2. Anggota Muda-Mudi RW 01 Drono belum
menguasai teknik public speaking
3. Anggota Muda-Mudi RW 01 Drono belum
sepenuhnya menerapkan kemampuan public
speaking
dalam
kehidupan
sosial
bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan.
Adapun tujuan dari pelatihan public speaking bagi
pemuda di RW 01 Drono, Kabupaten Klaten
adalah:
1. Meningkatkan
pengetahuan
tentang
pentingnya kemampuan public speaking
2. Meningkatkan kemampuan dan teknik –
teknik dalam public speaking
Memberikan
pemahaman
akan
pentingnya
penerapan public speaking dalam kehidupan sosial
bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan Pelatihan Public Speaking bagi Pemuda
sebagai Media Pengembangan Kreativitas di Desa
Drono, Klaten ini akan dilaksanakan bulan Mei s.d
September 2019. Tim pengabdian masyarakat
melakukan kegiatan pelatihan dengan mengundang
narasumber untuk memberikan materi dan
pemahaman akan pentingnya public speaking bagi
para pemuda di RW 01 Drono, Klaten. Pelatihan
public speaking ini akan dilakukan bersama mitra
organisasi Muda-Mudi RW 01 Drono dan akan
diberikan kepada para pemuda anggota Muda-Mudi
RW 01 Drono. Tahapan pelaksanaan kegiatan
meliputi persiapan, pelaksaaan, dan pelaporan.
Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat:
1. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan survei
dan berkoordinasi dengan pengurus MudaMudi RW 01 Drono dan mendiskusikan
masalah yang dihadapi terkait permasalahan
kepemudaan di masyarakat. Pada tahapan ini
diperoleh keterangan bahwa Desa Drono
membutuhkan pelatihan untuk para pemuda
dalam rangka meningkatkan kemampuan diri
dan kreativitas dalam bidang komunikasi
publik. Koordinasi awal dilaksanakan pada
bulan Mei 2018.
2. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan
koordinasi dengan Muda-Mudi RW 01 Drono
mengenai permohonan narasumber/mentor
praktisi public speaking dan waktu
pelaksanaan pelatihan public speaking
dilaksanakan pada bulan Juni 2019. Pada tahap
ini disepakati bahwa pelaksanaan pelatihan
public speaking dilaksanakan pada tanggal 18
Agustus 2019.
3. Tim pengabdian masyarakat melakukan
koordinasi
dengan
narasumber
untuk
menyiapkan kebutuhan alat dan bahan beserta
materi pelatihan.
4. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan
pelatihan public speaking di Desa Drono dan
melakukan pendampingan kegiatan dengan
susunan acara: pembukaan, pemberian materi
dasar dan teknik public speaking, pemberian
pelatihan/ praktek teknik-teknik public
speaking oleh praktisi public speaking
sekaligus pendampingan penciptaan kreativitas
dan ketrampilan public speaking. Pelaksanaan
pelatihan dan pendampingan public speaking
pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 19.00 –
22.00 wib di rumah Bapak Dalhari
5. Tim Pengabdian Masyarakat membuat laporan
dan draft artikel hasil Pelatihan Public
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Speaking bagi Pemuda di Drono, Klaten dan
menyerahkan kepada LPM Universitas
Amikom pada bulan September s.d November
2019.

penyampaian komunikasi publik yang baik, dan
tantangan yang dihadapi dalam komunikasi public.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelatihan Public Speaking bagi Pemuda sebagai
Media Pengembangan Kreativitas di Desa Drono,
Klaten dilaksanakan atas kerjasama dengan
organisasi karangtaruna Pemuda-Pemudi RW 01,
Drono, Klaten dan Universitas AMIKOM
Yogyakarta.
Pelatihan
public
speaking
dilaksanakan dalam satu sesi pertemuan dengan
jumlah peserta 30 orang dengan latar belakang
peserta adalah sebagai pelajar dan pekerja.
Pelatihan public speaking dipilih dan dilaksanakan
sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan
yang dialami para pemuda di Desa Drono yaitu
belum mengetahui pentingnya public speaking,
belum menguasai teknik public speaking, dan
belum mampu menerapkan kemampuan public
speaking dalam kehidupan sosial bermasyarakat
dan lingkungan pekerjaan. Melalui pelatihan public
speaking juga dapat menumbuhkan kreativitas bagi
para pemuda dalam hal untuk komunikasi publik.
Sebelum pelaksanaan pelatihan public speaking,
tim pengabdian masyarakat melalui tim humas
membuat brosur dan undangan kegiatan pelatihan
public speaking yang ditujukan kepada para
pemuda di lingkungan RW 01, Drono, Kabupaten
Klaten. Sementara tim humas melakukan promosi
dan pendataan peserta, tim abdimas yang lain
menyiapakan kebutuhan alat dan bahan kegiatan,
persiapan tempat pelatihan, menyiapkan susunan
acara, konsumsi, dan koordinasi dengan
narasumber, dimana yang menjadi narasumber pada
pelatihan ini juga sebagai anggota dalam kegiatan
pengabdian masyarakat ini.

Gambar 1. Kegiatan koordinasi awal Tim
Pengabdian Masyarakat dan Pemuda RW 01 Drono
(Sumber: Dokumentasi Tim Abdimas, 2019)

Tabel 1. Alat dan bahan Pelatihan Public Speaking
No.

Alat/bahan

1.

Kertas Manila

Jumlah
10

Keterangan
Simulasi
materi

2.

Buku tulis

40

3.

Spidol warna

20

Mencatat
materi
Penyampaian
dan sumulasi
materi

Adapun metode pelaksanaan Kegiatan pelatihan
public speaking dilakukan dengan metode
memberikan materi teknik dasar public speaking,
diskusi, dan praktek langsung oleh para pemuda
RW 01, Drono. Materi teknik dasar public speaking
meliputi pengertian dan konsep dasar public
speaking, siapa saja yang membutuhkan public
speaking, modal dasar yang perlu dipersiapkan
dalam public speaking,
membangun kemistri
dalam komunikasi public, yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dalam komunikasi public, teknik

Gambar 2. Persiapan alat dan bahan pelatihan
public speaking oleh Tim Pengabdian Masyarakat.
(Sumber: Dokumentasi Tim Abdimas, 2019)

Pada saat kegiatan pengabdian masyarakat melalui
pelatihan public speaking, peserta yang hadir
sejumlah 30 pemuda di lingkungan RW 01 dengan
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latar belakang sebagai pelajar dari sekolah menegah
atas/ kejuruan, dan pekerja. Kegiatan ini dimulai
pada registrasi, kemudian perkenalan mitra
pengabdian masyarakat yang sekaligus sebagai
peserta pengabdian. Sebelum diberikan materi
mengenai dasar-dasar public speaking, peseta
menyampaikan permasalahan mengenai organisasi
karangtaruna Muda-Mudi RW 01 Drono, yaitu
mereka tidak memahami dan belum pernah
mendapatkan pelatihan public speaking dan
organisasi. Berangkat dari permasalahan ini,
pelatihan public speaking dibagi menjadi 2 sesi
yaitu pemberian materi dasar-dasar public speaking
dan simulasi public speaking.

dengan tema acara, dan meyakinkan disi
sendiri untuk meningkatkan kepercayaan
diri.

Gambar 3. Sesi Pemberian Materi Dasar Public
Speaking oleh Narasumber. (Sumber:
Dokumentasi Tim Abdimas, 2019)

Pada sesi satu ini yaitu pemberian materi materi
mengenai dasar-dasar public speaking dilaksanakan
dalam durasi 30 menit, yang kemudian dilanjutkan
dengan tanya jawab. Pemberian materi dasar
diberikan dengan cara cetak materi soft file, yang
kemudian narasumber menjelaskan materi dengan
menggunakan kertas manila sebagai media papan
tulis. Sesi 1 ini dinilai cukup memberikan manfaat
bagi para peserta sebagai bekal awal memahami
konsep dasar public speaking dan mengetuhui
teknik dasar public speaking yang sampai saat ini
mereka sama sekali belum pernah mendapatkan
materi khusus mengenai public speaking. Adapun
secara ringkas poin-poin materi public speaking
yang diberikan adalah sebagai berikut:
•

Publik speaking, atau berbicara depan
umum, ialah merupakan tindakan atau aksi
komunikasi manusia yang dilakukan
dihadapan massa/ banyak orang.

•

yang membutuhkan public speaking adalah
semua orang yang merasa mmerlukan
keahlian berbicara di depan orang banyak.
Misalnya guru, pelaku seni, atasan/bos,
anak sekolah, pejabat, pedagang, pengurus
organisasi, anggota organisasi, dan lainlain.

•

Modal yang diperkukan dalam public
speaking adalah tekad, mental, dan
wawasan.

•

Yang perlu dipersiapkan sebelum memulai
public speaking adalah mengenai siapa
audiens atau siapa orang-orang yang akan
dihadapi, serta materi yang sesuai dengan
tema acara dan peserta, memastikan sarana
dan prasarana yang dibutuhkan selama
public speaking, menyesuaikan penampilan

Sesi satu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya
jawab dari peserta kepada narasumber yang
bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada para peserta yang memiliki pertanyaan
dan belum memahami materi public speaking
secara keseluruhan. Beberapa pertanyaan yang
muncul diantaranya adalah bagaimana cara
memulai presentai tugas di depan kelas,
bagaimana cara memulai berbicara di depan
orang banyak, bagaimana cara menghilangkan
gugup pada saat berbicara di depan umum.
Setelah selesai sesi tanya jawab, dilanjutkan
dengan praktek atau simulasi public speaking.
Praktek public speaking dimulai dengan
narasumber membagi kelompok dan tema yang
harus disampaikan kepada forum. Kemudian
para peserta pelatihan diberi kesempatan untuk
membuat dan menuliskan poin-poin yang harus
disampaikan dalam simulasi public speaking di
dalam bukunya masing-masing dalam waktu 15
menit. Penyiapan poin-poin materi public
speaking dilakukan dengan tujuan supaya
sistematis, efisien, dan masih dalam konteks
yang sama. Peserta dapat memilih salah satu
tema untuk membuat poin-poin yang akan
disampaikan dalam public speaking yaitu (1)
pariwisata, (2) kemerdekaan, dan (3) sosial
budaya). Kemudian membuat draft akan akan
disampaikan untuk latihan yang terdiri dari
pembukaan, isi, dan penutup. Dalam sesi dua
ini, hampir semua peserta antusia dan
mengikuti setiap petunjuk yang diberikan oleh
pemateri.
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yang masih sekolah untuk melakukan
presentasi di sekolah mereka. Pelatihan public
speaking telah berjalan dengan lancar atas
dukungan dan partisipasi dari pihak pemudapemudi RW 01, Drono, Klaten. Kegiatan ini
juga sebagai media dalam menjalankan
program lingkungan ramah anak melalui
aktivitas penggalian kreativitas anak dengan
melukis di gerabah.
Gambar 4. Peserta melakukan latihan Menyusun
Draft Public Speaking (sumber: Dokumentasi
Tim Abdimas, 2019)

Setelah semua peserta menyelesaikan draft
poin-poin yang akan digunakan dalam simulasi
public speaking, tahap selanjutnya adalah
masing-masing peserta diberi waktu sekitar 10
menit untuk melakukan public speaking di
depan forum. Narasumber dan peserta yang
juga berperan sebagai audience melakukan
pengamatan sekaligus dapat memberikan
masukan maupun komentar sebagai usaha
untuk memperbaiki kemampuan public
speaking.

Gambar 6. Peserta Pelatihan Public Speaking
(sumber: Dokumentasi Tim Abdimas, 2019)

4. KESIMPULAN
Pelatihan public speaking bagi pemuda di RW 01
Drono, Klaten telah mendapatkan respon yang
sangat baik sejak pertama kali dilakukan koordinasi
awal, persiapan, pemberian materi dasar public
speaking hingga praktek langsung public speaking.
Semua peserta datang tepat waktu dan antusias
selama sesi pelatihan. Para peserta juga aktif dalam
sesi diskusi dengan melontarkan pertanyaan terkait
teknik-teknik public speaking.
Para peserta menyadari bahwa kemampuan public
speaking sangat bermanfaat bagi mereka untuk
selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik
dalam
lingkungan
keluarga,
pekerjaan,
keorganisasian, presentasi di sekolah, dan lain-lain.
Melalui pelatihan public speaking ini dapat
memberikan manfaat bagi semua peserta pelatihan
sebagai pemahaman awal sekaligus memberikan
pengalaman dalam praktek berbicara di depan
umum.

Gambar 5. Peserta melakukan Simulasi Public
Speaking (sumber: Dokumentasi Tim Abdimas,
2019)

Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian
Masyarakat, Universitas AMIKOM Yogyakarta
yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk
kegiatan pelatihan public speaking; dan ucapan
terimakash kepada rekan-rekan pemuda-pemudi
RW 01 Drono yang berpartisipasi dan bekerjasama
dalam melakukan koordinasi dan sebagai peserta
pelatihan.

Dari simulasi atau praktek public speaking ini,
dapat disampaikan bahwa peserta sangat
menyadari kemanpuan public speaking sangat
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mereka
dan dengan pelatihan ini, mereka sangat
merasakan manfaatnya, terutama bagi peserta
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