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ABSTRAK
Pelatihan ini bertujuan agar siswa SMK 1 Veteran Sukoharjo mampu berbicara di depan umum,
baik di dalam acara formal maupun non formal. Pada saat ini banyak siswa yang mampu
berbicara di depan umum tetapi belum sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Dengan
pelatihan ini siswa SMK 1 Veteran Sukoharjo mampu menjadi pembicara atau Public Speaker
yang profesional. Siswa SMK 1 Veteran Sukoharjo diberi pelatihan beberapa pertemuan dengan
materi yang sesuai dengan kebutuhan Public Speaking di ramah sekolah. Pelatihan ini
didasarkan kepada kemampuan individu setiap peserta pelatihan. Setelah pelatihan selesai
diharapkan siswa SMK 1 Veteran Sukoharjo mampu menjadi Public Speaker yang baik dan
profesional sehingga mereka dapat ikut berperan serta di setiap acara yang diadakan oleh SMK
1 Veteran Sukoharjo dan juga mampu menjadi keahlian individu yang berguna di masyarakat
sekitar.
Kata kunci : Public Speaking, pelatihan, dan kemampuan.

PENDAHULUAN
Di masa sekarang ini setiap orang dituntut harus mempunyai keterampilan dalam
kehidupan. Salah satu keterampilan itu adalah keterampilan berbicara atau yang lebih dikenal
sebagai Public Speaking. Public speaking kini telah menjadi salah satu kebutuhan di berbagai segi
kehidupan, baik untuk komunikasi eksternal maupun komunikasi internal. Itu sebabnya banyak
orang mengikuti pelatihan secara periodik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan Public Speaking di
berbagai tempat.
Bagi siswa sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah perlu mendapatkan
pelatihan Public Speaking sejak dini. Pelatihan Public Speaking akan membuat mereka memiliki
keberanian dan kemampuan untuk berbicara di depan umum, dimulai dari lingkungan kelasnya
masing-masing. Untuk jangka pendek, pelatihan Public Speaking ini setidaknya akan membuat para
siswa mampu menyampaikan presentasi di depan teman-temannya dan para guru, serta mampu
berpidato di lingkungan sekolah di hadapan guru dan para orangtuanya dan juga mampu
membawakan sebuah acara atau lebih dikenal sebagai MC (pembawa acara).
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di tujukan kepada siswa SMK Veteran 1 di
Sukoharjo dalam bentuk pelatihan dengan judul “Pelatihan Public Speaking Siswa SMK Veteran 1
Sukoharjo”. Kegiatan ini dilaksanakan karena pada umumnya pola komunikasi siswa SMK sebagai
remaja umumnya lebih terbuka dan ekspresif, oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini
diharapkan hasilnya dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka terutama dalam konteks
komunikasi, organisasi dan kehidupan kemasyarakatan lainnya. Untuk sasaran strategisnya para

siswa kelas X atau kelas XI pada pertimbangan bahwa mereka adalah kader potensial bagi dirinya
pribadi juga untuk sekolah dan lingkungannya.

TARGET DAN LUARAN
Target

Target yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah meningkatkan keterampilan
tentang Public Speaking bagi siswa SMK Veteran 1 Sukoharjo. Dalam kegiatan pengabdian ini
siswa mampu menguasai keterampilan dan cara-cara berkomunikasi dengan baik dan benar .
Luaran

Luaran dalam pengabdian ini adalah keterampilan siswa SMK Veteran 1 Sukoharjo
kelas X dan kelas XI dapat menguasai dan mengaplikasikan keterampilan Publik Seaking
dalam kegiatan sehari-hari terutama di dalam kegiatan di sekolah SMK Veteran 1 Sukoharjo.
Selain itu adanya modul pembelajaran tentang Public Speaking.
METODE PELAKSANAAN
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka diberikan solusi yang
direalisasikan dengan kegiatan sebagai berikut:
Tahap I

Tahap I yaitu menggunakan metode ceramah dengan cara pemberian menjelaskan
tentang pengertian Public Speaking, manfaat Public Speaking dan kiat-kiat untuk belajar
Public Speaking kepada siswa. Tujuan dari pemberian materi tersebut adalah untuk
memberikan pengetahuan kepada siswa dalam pelatihan Public Speaking. Pelaksanaan
dalam bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Durasi waktu sekitar 60 menit di ruang
kuliah. Penyampaian materi tersebut dilakukan oleh Mas Sulis Setiyono S.Pd. M.Hum.
Tahap II

Tahap II yaitu menggunakan metode ceramah dengan menggunakan media
powerpoint dengan cara pemberian teori tentang Public Speaking. Tujuan dari
pemberian materi tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa kelas
X dan kelas XI tentang apa saja yang harus dipersiapkan sebagai Public Speaking yang
profesional, serta memberikan feedback/ review terkait pemahaman siswa. Pelaksanaan
dalam bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Durasi waktu sekitar 60 menit di ruang
kuliah. Penyampaian materi tersebut dilakukan oleh Arin A., S.Pd., M.Pd.
Pendampingan

Pendampingan dilakukan selama tiga kali selama enam bulan mulai dari bulan
Februari sampai dengan Mei tahun 2016. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
memastikan bahwa materi tentang Public Speaking sudah bisa diaplikasikan secara
optimal untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Tim bergabung dalam
pelatihan Public Speaking, kegiatan ini dilakukan secara rutin sampai siswa dinilai cukup
mampu melakukannya secara menyeluruh dan dalam berbagai konteks pelatihan.
Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Veronikan Unun Pratiwi, S.Pd.,M.Pd.
Evaluasi

Evaluasi dilakukan dua kali, yaitu sebelum pelatihan dimulai yaitu dengan
pemberian pre-test dan sesudah pelatihan yaitu dengan pemberian post-test. Pre-test

dilaksanakan selama 15 menit dengan menggunakan questionaire untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan mahasiswa tentang materi Public Speaking yang sudah
dipahami sebelumnya. Sementara itu setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan, tim
pengabdian melakukan evaluasi dengan pemberian Post-test menggunakan questionaire
dilaksanakan selama 15 menit. Tujuannya untuk mengetahui adanya kemajuan dan
peningkatan pengetahuan para siswa tentang pemahaman materi Public Speaking.
Evaluasi dikoordinir oleh Purwani Indri Astuti, S.S., M.Hum. Evaluasi terhadap indikator
keberhasilan program bila skor post-test mengalami peningkatan dari pada skor pre-test.
Metode pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mengadakan observasi awal atau orientasi lapangan mengenai pengetahuan siswa SMK Veteran
1 Sukoharjo tentang pengetahuan Public Speaking.
b. Mengadakan pretest mengenai pengetahuan siswa SMK Veteran 1 Sukoharjo tentang
pengetahuan Public Speaking.
c. Memberikan pelatihan tentang pelatihan Public Speaking, bagaimana cara menjadi pembawa
acara yang baik dan benar dengan menggunkan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
d. Melakukan pendampingan pada waktu praktek pelatihan.
e. Mengadakan evaluasi dalam bentuk post-test terhadap kemajuan dan peningkatan pengetahuan
para siswa tentang penguasaan materi Public Speaking.
Alur kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan mitra pada siswa Program SMK
Veteran 1 Sukoharjo adalah sebagai berikut :
Mulai

Persiapan:
Penetapan, tujuan, materi dan tempat

Pre-test

Pemberian materi/ penyuluhan kepada mitra

Pendampingan
Aplikasi Bahasa Inggris bidang pertanian dalam skill Speaking

Evaluasi

Postest

Selesai
Gambar 1.1. Diagram alur solusi

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Kelayakan PT ini terdiri dari dua bab dimana keduanya tidak bisa terpisahkan. Alasannya
adalah Sub kedua tidak bisa lepas dari sub yang pertama.
LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai lembaga yang
membantu Rektor dibidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas
pokoknya yaitu melaksanakan, mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi semua kegiatan
Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dilingkungan Univet Bantara Sukoharjo. LPPM
merupakan lembaga yang dapat mengkoordinasi, menjembatani, dan mentransformasi teknologi
hasil penelitian dari perguruan tinggi kepada masyarakat serta lembaga intern yang membantu para
pengajar dalam hal ini adalah dosen untuk bisa melengkapi tri darma perguruan tinggi yaitu
mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Data Tim
Ketua tim, Mas Sulis Setiyono, S.Pd.,M.Hum, memiliki keahlian dalam pendidikan bahasa
Inggris dan memiliki kualifikasi akademik S2 di Linguistik Terapan yang sangat membantu ketika
mengajar mata kuliah English for Specific Purposes. Sedangkan S1 yang pernah ditempuh adalah
Pendidikan Bahasa Inggris yang sangat membantu dalam pelatihan Public Speaking. Pada tahun 2015
menjadi anggota penelitian berjudul: Aplikasi Guessing Games Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa
Dalam Speaking Bagi Siswa Sd Kelas 2.
Anggota tim ke I, Purwani Indri Astuti, S.S., M.Hum. keahlian dalam bidang pendidikan
Bahasa Inggris dengan kualifikasi akademik S2 Linguistik. Untuk pengabdian kali ini bertugas untuk
mengevaluasi siswa dengan post-test dan pre-test. Kemudian Anggota tim ke II, Arin Arianti,
S.Pd.,M.Pd, memiliki keahlian dalam pendidikan bahasa Inggris dan memiliki kualifikasi akademik S2
di Manajemen Pendidikan yang sangat membantu ketika mengajar mata kuliah English for Specific
Purposes. Sedangkan S1 yang pernah ditempuh adalah Pendidikan Bahasa Inggris yang sangat
membantu dalam pengajaran Micro Teaching. Pada tahun 2009 menjadi anggota penelitian
berjudul: Pembelajaran Diksi di Dalam Karangan Bebas berbahasa Inggris Kepada Mahasiswa Non
Bahasa Inggris TA 2008-2009 Univet Sukoharjo (LPPM). Selanjutnya adalah penelitian dengan judul
Sistem Komunikasi Manajerial Pada Penyelenggaraan Kelas Imersi Di SMA Negeri 4 Surakarta. Untuk
pengalaman pengabdian yang pernah dilakukan pada tahun 2011 menjadi anggota pengabdian
masyarakat dengan judul Pelatihan Ketrampilan Memperkenalkan Diri dan Keluarga dalam Bahasa
Inggris pada Siswa SD Negeri Jombor 03 Bendosari Sukoharjo. Pada tahun 2012 menjadi ketua
pengabdian masyarakat yang berjudul Pelatihan pengajaran Bahasa Inggris sejak dini dengan strategi
Warming Up pada mahasiswa Fakultas Pertanian Univet Bantara Sukoharjo. Selain itu pada tahun
2013 menjadi ketua pengabdian masyarakat yang berjudul Pelatihan English Oral Presentation
padamahasiswa Prodi Bahasa Inggris semester 2 Univet Bantara Sukoharjo. Untuk pengabdian kali
ini bertugas untuk menyampaikan teori tentang Public Speaking.
Sedangkan Anggota Tim III, Veronika Unun Pratiwi, S.Pd.,M.Pd, keahliannya adalah dalam
pendidikan bahasa Inggris dan memiliki kualifikasi akademik S2 di manajemen Pendidikan yang
sangat membantu ketika mengajar mata kuliah belajar pembelajaran. Sedangkan S1 yang pernah
ditempuh adalah Pendidikan Bahasa Inggris yang sangat membantu dalam mengajar mata kuliah
Semantics Pragmatics. Pada tahun 2009 menjadi anggota dalam pengalaman penelitian yang pernah
dilakukan: Pembelajaran Diksi di Dalam Karangan Bebas berbahasa Inggris Kepada Mahasiswa Non

Bahasa Inggris TA 2008-2009 Univet SKH (LPPM), dan ditahun yang sama menjadi ketua di penelitian
dengan judul Hermeneutika sebagai Metode Pemahaman Texts (LPPM), dan sebuah penelitian
dengan judul Kepemimpinan Pembelajaran Program Studi Bahasa Inggris di Univet Bantara
Sukoharjo sebagai ketua. untuk pengalaman pengabdian yang pernah dilakukan Pada tahun 2011
menjadi anggota pengabdian masyarakat dengan judul Pelatihan Ketrampilan Memperkenalkan Diri
dan Keluarga dalam Bahasa Inggris pada Siswa SD Negeri Jombor 03 Bendosari Sukoharjo. Pada
Tahun 2012 menjadi anggota pengabdian masyarakat dengan judul IbM Pupuk Organik Berbasis
Limbah Jerami Padi. Untuk pengabdian kali ini bertugas pendampingan siswa dalam pelatihan Public
Speaking.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Keterampilan berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Inggris bagi siswa
SMK Veteran sangat diperlukan mengingat keterampilan tersebut dapat membantu siswa
berkomunikasi dengan orang lain secara baik dan benar di dalam maupun di luar sekolah. Pada
kenyataannya keterampilan inilah yang dibutuhkan para siswa sekolah dasar untuk dapat diterima di
sekolah lanjutan. Suatu keterampilan akan dikuasai dengan baik jika dibelajarkan dan dilatihkan.
Pembelajaran keterampilan berbicara di depan umum yang baik dan kontinu sangat dibutuhkan
mengingat pentingnya keterampilan berbahasa lainnya. Selain berlatih public speaking , para siswa
juga dituntut untuk bisa tampil dimuka umum denga percaya diri. Namun yang terpenting dari
semua itu adalah para siswa mampu menguasai keadaan, mampu berbicara secara lancar meskipun
dalam tingkatan yang sederhana.
Hasil evaluasi tentang pelatihan public speaking ini bisa dilihat dari hasil pretest dan
posttest, serta dari hasil pelatihan dan pendampingan. Anak-anak yang semula pasif begitu melihat
media yang dipakai oleh tim pengabdian mereka menjadi begitu antusias untuk mengikuti pelatihan
public speaking.
B. Pembahasan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan demonstrasi /
percontohan tentang pelatihan public speaking. Hal ini terkait dengan keterampilan berbicara,
mendengarkan, menulis, serta membaca siswa SMK yang masih jauh dari harapan. Pelatihan public
speking ini sangat membantu guru dan siswa, terutama para siswa menjadi berani untuk tampil ke
depan, untuk menyampaikan pendapat. Tim pengabdi mengajak para siswa untuk berlatih berbicara
di depan kelas. Mereka sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Namun ada beberapa siswa yang
kurang begitu memperhatikan, mereka merasa malu, sehingga duduk diam tidak bereaksi. Kegiatan
pelatihan ini sangat membantu para peserta. Secara umum kegiatan ini sangat bermanfaat dalam
pembelajaran bahasa Inggris sehari-hari. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya dukungan kepala
sekolah, guru dan karyawan SMK Veteran Sukoharjo. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, tim
pengabdi melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
Mengadakan observasi awal atau orientasi lapangan mengenai pengetahuan siswa-siswi SMK
Veteran Sukoharjo tentang pengetahuan bahasa Inggris. Pada observasi awal, tim pengabdi
mendapati kemampuan public speaking siswa dirasa masih jauh dari harapan. Hal ini dilihat
dari rekaman nilai siswa yang masih di bawah KKM.
2.
Mengadakan pretest mengenai kemampuan public speaking siswa-siswi SD Negeri Jombor 01
Sukoharjo dalam bahasa Inggris. Hasil dari pretest menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan
siswa masuk rentangan kategori nilai sedikit paham.

3.

Memberikan pelatihan tentang public speaking. Adapun prosedur pembelajarannya adalah
sebagai berikut:
- Tim pengabdi menjelaskan materi tentang public speaking (dilakukan oleh Arin, Veronika
dibantu mahasiswa)
- Tim pengabdi memberikan contoh berbicara didepan umum, sebagai presenter ataupun
sebagai pembawa acara.(dilakukan oleh Indri, Tyo dibantu oleh mahasiswa)
- Dilakukan pretest dan post test untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam
pemahaman tentang public speaking (dilakukan oleh Arin, Veronika, dibantu mahasiswa)
- Dilakukan evaluasi, untuk mengetahui hasil dari pelatihan public speaking (dilakukan oleh
Indri, Veronika, Tyo dibantu oleh 2 mahasiswa)
- Tim pengabdi mendampingi siswa dalam praktek public speaking (dilakukan oleh semua tim
pengabdi; Arin, Veronika, Indri,Tyo, dan dibantu 2 mahasiswa).

Faktor penghambat dari kegiatan ini relatif kecil, dari 10 siswa semua tampak antusias
untuk mengikuti peltihan public speaking ini. Para peserta merasa senang dengan pelatihan public
speaking ini, bahkan didukung oleh guru kelas dan Bapak kepala sekolah. Tim pengabdi mendapatkan
informasi ini dari pengakuan sejumlah siswa dan dari guru terkait.
Dari hasil evaluasi tentang pelatihan public speaking yaitu dapat dijelaskan bahwa hasil
pretest menunjukkan bahwa pemahaman peserta sebelum pelatihan masih kurang paham tentang
materi public speaking dan setelah melaksanakan pelatihan public speaking hasil post test cenderung
baik. Ini berarti pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan mengalami peningkatan
sebesar 90 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil
meningkatkan pengetahuan peserta tentang public speaking. Hal ini juga menunjukkan bahwa
peserta dalam mengikuti pelatihan sangat antusias ingin menambah pengetahuan tentang public
speaking.
Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah, kemampuan siswa-siswi SMK Veteran
Sukoharjo dalam penguasaan public speaking terutama keberanian berbicara di depan umum.
KESIMPULAN
Kesimpulan
Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pelatihan
tentang public speaking dapat meningkatkan minat serta motivasi siswa dalam berbicara di
depan umum. Hal ini bisa dilihat melalui hasil post test atau hasil evaluasi siswa yang
meningkat.
Saran
(1) Peserta pengabdian diharapkan tetap meneruskan pelatihan public speaking ini
meskipun sudah tidak lagi didampingi oleh tim pengabdian. (2) Guru kelas khususnya guru
bahasa Inggris diharapkan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran sehingga
siswa tidak merasa bosan. (3) Perlu dilakukan kegiatan serupa di wilayah lain, sehingga para
siswa SMK swasta pada umumnya dapat memahami dan mengaplikasikan hasil peltihan yang
telah mereka dapatkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun di dalam kehidupan
bermasyarakat.

