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1. Pengenalan Public Speaking
Public Speaking adalah sebuah keahlian yang mempelajari bagaimana teknik
berbicara di depan umum dan diatas panggung. Public speaking bisa dipelajari sama
dengan keahlian lainnya asalkan terdapat 2 syarat utama yakni pertama Belajar
Teori dan kedua Praktek, Pengulangan, Evaluasi. Semuanya berurut.

2. Teknik Public Speaking
Teknik public speaking dapat dibagi menjadi 3 bagian utama seperti yang terlihat
pada gambar dibawah.
1. Take Off/Pembukaan
2. Fly/Isi atau materi.
3. Landing/Penutup.

2. Fly

1. Take Off 3. Landing

Istilah Take Off, Fly, dan Landing diambil dari tahapan sebuah pesawat dalam
melakukan perjalanan. Suatu pesawat terbang paling banyak mengalami kecelakaan
pada saat melakukan Take Off dan Landing. Meskipun juga ada pada saat Fly . Jika
sebuah pesawat mengalami kecelakaan dan kesalahan itu serius pada saat Take Off,
sudah barang tentu nasib seluruh awak pesawat tidak selamat. Bergitu juga saat
Landing, walaupun pesawat berhasil melakukan Take Off dan Fly namun gagal pada
saat Landing, awak pesawat juga tidak selamat. Lain halnya pada saat Fly, pesawat
pada umumnya relatif mudah dikendalikan bahkan bisa diaktifkan fungsi Auto-Pilot.
Hal ini pengecualian dari kondisi-kondisi tertentu yang terjadi saat pesawat terbang.

Begitu juga dengan Public Speaking, saat Pembukaan dan Penutup sangat penting.
Jika suatu pembicara Public Speaking gagal saat pembukaan, walhasil pendengar
tidak akan mendegarkan apa yang disampikan oleh pembicara pada waktu-waktu
selanjutnya dan pendengar tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan jika gagal pada
saat penutupan maka pendengar juga tidak bisa mengambil poin-poin yang
disampaikan, walhasil pendengar juga tidak mendapatkan apa-apa. Berikut ini
penjelasan 3 bagian Public Speaking diatas :

1. Take Off/Pembukaan

Pada tahap ini setidaknya terdiri dari 4 runut. Yang pertama :
a. Salam, Pujian, Sapa. Ketiganya bisa dibalik. Ini bisa dikatakan mutlak diperlukan
sebelum memulai berbicara.
b. Grabbing. Grabbing dimaksudkan untuk bisa merebut perhatian pendengar



dengan menggunakan :
- Story/Cerita
- History/Sejarah
- Video
- Joke/Humor (Jangan berbohong/menyakiti perasaan orang. Perhatikan juga
bahasa daerah pembaca. Terkadang beberapa kosakata bahasa daerah bisa
bertolak belakang artinya)
- News/Berita
- Yel-Yel
- Magician/Sulap (Bukan sihir, cuma seni, teknik dan trik untuk mengelabui
pendengar)
- Poem/Pantun atau Puisi

c. Purpose. Pada saat ini pembicara harus menyampaikan maksud dari
pertemuan/pembicaraan tersebut. Bisa diawali dengan kata "..pada pagi hari ini
kita belajar.." atau dengan kata "..saat ini saya akan berbagi pada anda
tentang..".

d. Commitment. Pada tahap ini pembicara harus meminta komitmen atau
kesepakatan pendengar. Awali dengan kata "..mohon izin..". Sebagai contoh :
"..karena acara ini sangat penting, mohon izin untuk menonaktifkan Hp
Bapak/Ibu sekalian dan mohon untuk menerima telepon diluar ruangan.."

Dari tahapan a,b,c,d diatas harus dibuatkan naskahnya. Tahapn a,b,c,d diatas
sebenarnya bisa dihilangkan untuk poin b,c,d karena tergantung kondisi. Namun
untuk pemula disarankan menggunakan seluruhnya. Ini adalah bagian Take Off.
Gagal pada saat ini pendengar tidak akan mendengarkan sampai akhir pembicaraan.
Maka pastikan pendengar bisa digiring ke tahapan selanjutnya yakni Fly.

2. Fly/Isi atau Materi.

Pada tahap ini tidak akan banyak dibahas. Pokok dari tahapan ini adalah
penguasaan materi. Hal ini tergantung dari materi yang akan disampaikan. Hal
mutlak dari tahapan ini cuma satu yakni belajar. Tidak ada cara lain. Jika konteksnya
adala ceramah maka belajarlah kepada seorang Ustad.

Jika berhasil pada saat Take Off, maka pendengar akan mendengarkan materi yang
akan kita sampaikan. Namun, pada saat-saat tertentu juga dibutuhkan Grabbing
kembali ketika pendengar sudah banyak yang tidak fokus. Maka disini dibutuhkan
kemampuan membaca situasi. Tahap ini juga harus dibuatkan naskahnya.

3. Landing/Penutup
Jika berhasil pada tahap Take Off dan Fly maka selanjutnya sebuah pesawat akan
Landing untuk mengakhiri perjalanan. Begitu juga seoarang Public Speaker, harus



mengerti cara menutup sebuah public speaking, jika gagal maka semuanya bisa
sia-sia.

Tahapan dalam Landing adalah :
a. Grabbing. Kembali merangkul dan merebut perhatian pendengar.

b. Conclusion/Kesimpulan. Ini bagian yang penting. Karena pendengar akan
membawa pulang apa yang disampaikan pada tahap kesimpulan ini. Ada dua cara
dalam memberikan kesimpulan yakni, Pertama, pembicara langsung memberitahu
poin-poin kesimpulan kepada pendengar. Bisa dengan dengan kalimat
"..kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah..". Kedua, pembicara bertanya
kepada pendengar, kemudian pendengar menyebutkan kesimpulan yang
didapatkannya, ini bisa digilir secara acak kepada peserta sehingga semua peserta
akan bersiap-siap dan membaca ulang catatannya. Ini efektif untuk memaksa
pendengar membaca ulang catatannya.

c. Menghargai Pendengar. Bisa mengawali dengan kalimat "..saya sangat
berterima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu sekalian yang telah mendengarkan
materi ini sampai selesai.."

d. Mendo'akan pendengar. Bisa menggunakan kalimat "..semoga Bapak/Ibu
sekalian mendapat pahala dari Allah atas kehadirannya.." atau dengan kalimat
"..semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua.."

Untuk poin c dan d, sudah menjadi kebiasaan manusia akan senang ketika dihargai
dan didoa'kan. Tentu saja niat yang utama Ikhlas ketika melakukan hal diatas. Maka
selanjutnya pendengar akan mengingat momen yang berkesan itu dan bisa saja
tertarik dan ingat dengan pembicaranya.

d. Terakhir salam.

Bagian Landing ini juga harus dibuatkan naskahnya.

Setelah melewati tahap Take Off, Fly dan Landing dan telah menuliskan naskah dari
masing-masing bagian maka akan didapatkan Naskah Lengkap dan Durasi
pembicaraan. Dua hal ini harus disesuaikan dengan kondisi. Ketika waktu yang
diberikan terbatas maka bisa mengurangi naskah yang dirasa bisa dipotong.

3. Inti dari Public Speaking

Sebenarnya, ada dua inti dari Public Speaking yakni sebagai berikut :
1. Powerfull Communication/Komunikasi yang Berpengaruh
Powerfull Communication terdiri dari Word/Kata (7%) + Tone/Intonasi (38%)+
Motion/Bahas Tubuh (55%) = 100%. Persentase menunjukkan kadar pengaruh yang



diberikan. Ketika semuanya bisa digabungkan maka akan semakin besar
mempengaruhi pendengar. Persen tersebut tidak mutlak, dalam referensi lainnya
mungkin saja angkanya berbeda, namun tidak akan jauh berbeda.

2. Involve/Melibatkan.
Seorang pembicara harus bisa melibatkan pendengar. Caranya setidaknya ada 3,
yaitu :
1. Memberikan contoh terkait materi,
2. Grabbing
3. Memberi ruang bertanya bagi pendengar.

Untuk pemula harus banyak latihan. Bisa dengan berlatih sendiri maupun secara
nyata dalam suatu acara. Maka harus pertama Aktif. Menawarkan diri pada suatu
acara apakah menjadi MC, pemberi kata sambutan maupun pemateri. Jika tidak ada
acara, maka harus melakukan Inisiatif, yakni mengadakan suatu kondisi tertentu
yang bisa memberikan kesempatan untuk berlatih, selain bisa mejadi amal.

--***--

Materi ini disarikan dari training Umat Terbaik Hidup Berkah (UTHB) oleh Syamsul
Arifin dan Public Speaking for Dakwah oleh Muhammad Maliki.


