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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam
salah satu upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Pelatihan Public
Speaking Bagi Pemuda Pemudi di Desa Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020. Dengan
tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat.
.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan kepada
pemuda pemudi yang berjudul Pelatihan Public Speaking bagi Pemuda Pemudi di Desa
Srinanti Kota Kayu Agung Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa
kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya
dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada :
1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Pusat Pengabdian kepada
Masyarakat
3. Meta Rosdiana,SST.,M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan
4. Kades dan masyarakat di Desa Srinanti Kota Kayu Agung.
5. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada
Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat
bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Juli 2020
Ketua Pelaksana,

Surya Darma
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Public Speaking atau yang lebih umum disebut dengan keterampilan berbicara di
depan umum merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki di era global
sekarang ini. Berbicara di depan umum (public speaking skill) adalah kemampuan
untuk berbicara di hadapan banyak orang, baik di ruang tertutup maupun di ruang
terbuka. Berbicara di depan umum sangat penting untuk dimiliki di era global seperti
sekarang ini. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat sekarang
ini, membuat kita harus bersaing meningkatkan kualitas diri. Tidak hanya itu, dengan
adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), yang membuat persaingan di dunia
kerja semakin ketat karena kita tidak hanya akan bersaing dengan orang-orang dari
Negara kita sendiri, tapi orang asing juga akan ikut meramaikan bursa kerja di Negara
kita. Untuk itu, meng-upgrade ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan adalah
wajib bagi kita agar peluang kerja dan masa depan yang lebih baik dapat kita raih.

Selain itu ada 5 alasan pentingnya memiliki keterampilan berbicara di depan
umum (public speaking skill) yang tidak kalah penting untuk diketahui yaitu
meningkatkan keterampilan berbicara, meningkatkan kemampuan berpikir kritis,
meningkatkan kualitas diri, Meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatasi rasa
takut untuk berbicara di depan umum.

Mencermati paparan diatas maka perlu diadakan Pelatihan Public Speaking bagi
para pemuda pemudi di Desa Srinanti Kota Kayu Agung. Dengan diadakannya
pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi kegiatan bermanfaat
bagi para pemuda pemudi agar mereka dapat memiliki wawasan yang lebih terbuka
dan luas serta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal berbicara
dan berkomunikasi dengan baik di depan umum. Selain tujuan diatas, melalui
pengabdian ini juga diharapkan dapat terjadi hubungan timbal balik yang
berkelanjutan antara STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG dengan masyarakat

Desa Srinanti Kota Kayu Agung, terutama dalam hal menanggulangi masalah sosial
dan pendidikan.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan analisis situasi seperti tersebut diatas, maka dapat dikemukakan
permasalahan sebagai berikut :
Bagaimana penguasaan Public Speaking bagi Pemuda Pemudi di Desa Srinanti
Kota Kayu agung sebelum dan sesudah diberikan penelitian.
Apa Faktor pendorong dan factor penghambat penguasaan public speaking bagi
pemuda pemudi di Desa Srinanti Kota Kayu Agung.
3. Tujuan Kegiatan
Mengidentifikasi factor pendorong dan penghambat pengabdian
Mengetahui

pengetahuan

pengabdian dilaksanakan.

peserta

pengabdian

sebelum

dan

sesudah

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan kontribusi
pada pengembangan teknik pengajaran public speaking bagi Pemuda pemudi Desa
Srinanti Kota Kayu Agung
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain
publikasi pada media massa cetak (koran) dan websitie , juga nantinya akan di dapatkan
suatu awal strategi / modal dan pelibatan pemuda pemudi dan kades di Desa Srinanti Kota
Kayu Agung.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada pemuda pemudi di Desa Srinanti Kota Kayu
Agung.

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: minggu, 14 Juli 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemuan Desa Srinanti Kota Kayu Agung.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Sejak hari pertama, pelatihan ini mendapat respon yang sangat baik dari seluruh
peserta. Selama pelatihan, peserta selalu datang tepat waktu dan sangat antusias dalam
mnedengarkan penjelasan dari pengabdi.
Materi yang diberikan merupakan pentingnya mempelajari public speaking dan
telah disampaikan secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat
Desa Srinanti Kota Kayu Agung. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpa

batas

pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti
kegiatan penyuluhan. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan
pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu
dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap
kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para
dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat
dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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MATERI PENYULUHAN

1. Hasil Penyuluhan
Pada bagian ini dipaparkan hasil kegiatan pelatihan Public yang berlangsung selama 4
kali dengan jumlah total peserta pelatihan 60 orang dan seluruhnya adalah anggota
masyarakat desa srinanti kota Kayu agung. Para pengabdi menyiapkan segala sesuatu yang
berkaitan dengan pelatihan ini, mulai dari tempat, sarana prasana, konsumsi, alat tulis
untuk peserta, materi pelatihan, materi praktek, dan evaluasi untuk peserta. Pada
pertemuan pertama, sesi dibagi menjadi 2 dengan durasi pada masing-masing sesi yaitu 2
jam. Di sesi pertama, para pengabdi memberian ice breaker berupa games-games seru
untuk mencairkan suasana terlebih dahulu. Di sesi ini para pengabdi membagikan materi
pelatihan serta alat tulis bagi peserta. Di sesi kedua pada pertemuan pertama, peserta
diarahkan untuk mengisi kuisioner dengan pertanyaan seputar Public Speaking. Setelah itu
diberikan pre-test berupa setiap peserta pelatihan diwajibkan untuk melakukan presentasi
singkat tentang diri mereka dalam waktu maksimal 3 menit.
Kegiatan tersebut bermaksud untuk mengetahui kemampuan awal Public Speaking
para peserta sebelum mereka diberikan materi pelatihan. Karena banyaknya jumlah
peserta dan keterbatasan waktu maka evaluasi tidak dapat dilakukan langsung setelah
seluruh presentasi selesai. Setelah pertemuan dibubarkan, para pengabdi mulai berdiskusi
atas presentasi yang mereka saksikan tadi untuk dapat memberikan komentar serta
menarik kesimpulan atas penampilan peserta. Di pertemuan kedua barulah pengabdi
mengevaluasi hasil presentasi peserta. Pengabdi menyampaikan temuan yang didapatkan
dari hasil presentasi kemudian memberikan pengarahan tentang kekurangan dan kelebihan
masing-masing peserta saat presentasi. Pengabdi juga menyampaikan bahwa setelah
pelatihan ini selesai dilaksanakan, maka akan diadakan evaluasi kembali dan hasil evaluasi
di awal akan dibandingkan dengan evaluasi akhir. Tentunya para pengabdi berharap
adanya perubahan dan kemajuan dari setiap peserta setelah pengabdian ini selesai. Setelah
sesi evaluasi awal selesai dilaksanakan, pengabdi mulai menyampaikan materi.
Materi yang disampaikan yaitu:
1. Definisi Public Speaking
2. Tips dan Trick Menjadi Pembicara yang Baik
3. Tantangan yang dihadapi
4. Mitos dan Fakta Public Speaking
5. Fear Management
6. Building Chemistry
7. Do and Don’t in Public Speaking
Pada awalnya pengabdi mempersiapkan pelatihan Public Speaking berbahasa Inggris,
namun berubah menjadi dalam Bahasa Indonesia atas permintaan dari kades . Hal tersebut
dikarenakan sebagian besar anggota masyarakat tidak bisa berbahasa Inggris aktif. Oleh
karena itu maka pengabdi mengubah materi pelatihan.
Walaupun beberapa judul topik pelatihan menggunakan Bahasa Inggris namun isi dan
cara penyampaiannya menggunakan Bahasa Indonesia. Setelah penyampaian materi,

pengabdi membuka sesi diskusi dan tanya jawab yang bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan atau ada hal yang kurang
dimengerti selama penyampaian materi tadi.
Pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, pengabdi kembali memaparkan
materi dan berdiskusi dengan para peserta. Di sesi ini pula para pengabdi memberikan
arahan dan ketentuan untuk presentasi akhir yang dilaksanakan pada pertemuan ke-empat
atau pertemuan terakhir. Di sesi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul
seputar teknis presentasi dan system penilaian. Di pertemuan terakhir, para peserta
melakukan simulasi presentasi dan di sesi ini mereka mengerahkan segala kemampuan
mereka dan ditambah dengan pengetahuan yang telah mereka dapatkan melalui pelatihan
Public Speaking di pertemuan sebelumnya. Dan sebagai penutup acara pelatihan ini,
pengabdi kembali mengevalusai penampilan peserta. Sejak hari pertama, pelatihan ini
mendapat respon yang sangat baik dari seluruh peserta. Selama pelatihan, peserta selalu
datang tepat waktu dan sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari para
pengabdi. Para peserta juga sangat aktif dalam sesi diskusi dan banyak
pertanyaanpertanyaan yang dilontarkan.
2. Faktor Pendorong
Faktor Pendorong Faktor –faktor yang mendorong kesuksesan pelaksanaan pelatihan
ini diantaranya kemauan keras para peserta pengabdi untuk datang dan belajar public
speaking. Mereka menyadari pentingnya kemampuan berbicara di depan umum untuk
kehidupan sehari-hari mereka dan juga untuk kepentingan mereka dalam dunia sekolah
dan kerja. Pihak Banjar Kaja Sesetan juga sangat koperatif dan sangat mendukung
kegiatan ini. Terbukti dari awal tim pengabdi datang untuk meminta ijin kegiatan, Kelihan
Banjar merespon positif dan langsung memberikan ijin kegiatan. Para peserta juga sangat
antusias ketika mengikuti pelatihan ini.
3. Faktor Penghambat
Faktor Penghambat Dalam setiap hal tentunya ada hal yang mendukung dan hal yang
menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu pula dalam kegiatan pengabdian ini,
faktor penghambat yang ditemui adalah sulitnya mengatur jadwal pelatihan bagi peserta.
Banyak peserta pelatihan yang jadwal sekolah nya sangat padat dan jadwal mereka saling
berbenturan. Misalnya ada peserta pelatihan yang jadwal sekolahnya pagi dan siang hari,
sehingga ketika satu kelompok sekolah yang lain sekolah siang. Ketika menemui
hambatan, tentunya solusi harus dicari agar hambatan tersebut bisa diatasi dengan baik.
Karena hambatan yang ditemui berkaitan dengan jadwal yang padat maka tim pengabdi
duduk dan berunding dengan kades Di Desa Srinanti Kota Kayu Agung untuk
membicarakan jalan keluar yang terbaik. Sehingga solusi yang diambil adalah memilih
hari Sabtu dan Minggu dimana hari-hari tersebut adalah hari santai bagi masyarakat.
Dengan diambilnya akhir pekan sebagai hari pelatihan maka banyak anggota yang bisa
menghadiri pelatihan.

DOKUMENTASI

Rencana Anggaran Biaya
REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN
NO. URAIAN
1. Honor
2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
3. Perjalanan
4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan.
Jumlah Biaya
1. Honor
No. Pelaksana
Kegiatan
1 Ketua Tim
2 Pelaksana
3 Teknisi
4 Ketua RT
JUMLAH BIAYA

Jumlah

Jumlah jam/ Honor/ Jam
minggu

Biaya (Rp)

16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan

4 jam
4 jam
4 jam
4 jam

Rp.640.000,00
Rp.320.000,00
Rp.240.000,00
Rp.200.000,00
Rp.1.400.000,00

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
No. Bahan
Volume
1.
Fotokopi Leaflet
40 lembar
2.
Clipchart
1 buah
3.
Spanduk
2x3 meter
4.
Souvenir
30 buah
5.
Snack
30 kotak
JUMLAH BIAYA
3. Perjalanan
No. Jenis
1.
Bensin Mobil
JUMLAH BIAYA

JUMLAH (Rp)
Rp. 1.400.000,00
Rp. 1.160.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 340.000,00
Rp. 3.000.000,00

Volume
1 hari

Rp.40.000,00
Rp.20.000,00
Rp.15.000,00
Rp.12.500,00

Biaya Satuan (Rp)
Rp.
750,00
Rp. 200.000,00
Rp . 40.000,00
Rp. 17.000,00
Rp. 10.000,00

Biaya Satuan (Rp)
RP. 200.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 30.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 120.000,00
Rp. 510.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 1.160.000,00

Biaya (Rp)
Rp.100.000,00
Rp. 100.000,00

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran
HKI, dan Lain-Lain
No. Tujuan
Volume
Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp)
1.
Kertas A4 80gram
1 rem
Rp. 40.000,00
Rp. 40.000,00
2.
Tinta Printer
Warna dan Hitam Rp. 286.000,00
Rp. 240.000,00
3.
Jilid
4 rangkap
Rp. 15.000,00
Rp. 60.000,00
JUMLAH BIAYA
Rp. 340.000,00

