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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

 

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat : Pelatihan Guru Taman Kanak-Kanak dan  

       Kelompok Bermain di Kecamatan Cipanas 

2. Tim :  

No Nama Jabatan Bidang Keahlian 
Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

1  Fathiya Nur Rahmi Dosen Tetap Ilmu Komunikasi (Public 

Relations) 

1 jam 

 

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat : 

Guru taman kanak-kanak dan kelompok bermain pendidikan anak usia dini Wilayah Kecamatan 

Cipanas Kabupaten Cianjur. 

4. Masa Pelaksanaan 

Mulai  : bulan: Juni  tahun: 2021 

Berakhir : bulan: Juni tahun: 2021 

5. Usulan Biaya LP2M  : Rp 0,- 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : TK Dian Insani, Cipanas 

7. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Sebagai tenaga pengajar yang berperan dalam membentuk karakter siswa, beberapa guru Taman 

Kanak-kanak dan Kelompok Belajar mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan public 

speaking utamanya dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan public speaking lainnya. Melihat 

permasalahan tersebut, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya 

bersama mitra kegiatan Pengabdian Masyarakat yakni TK Dian Insani melakukan pelatihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para guru Taman Kanak-kanak di Wilayah Kecamatan 

Cipanas dalam hal mengasah kemampuan public speaking khususnya untuk kegiatan belajar 

mengajar anak usia dini.  

8. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran  

Manfaat dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan kepada para peserta 

mengenai teknik dasar public speaking, jenis-jenis kegiatan public speaking dan implementasinya 

dalam kegiatan belajar mengajar.  

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, 

nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi) 

-  

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem produk/barang, paten atau luaran lainnya yang ditargetkan 

- Slide pelatihan 
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RINGKASAN  

  

Kemampuan public speaking merupakan salah satu aspek yang harus dikuasai oleh 

tenaga pengajar dalam menyampaikan materi pada saat kegiatan belajar mengajar dengan 

siswa. Terlebih pada guru Taman Kanak-kanak yang menghadapi anak usia dini, tentu 

mengalami tantangan tersendiri untuk mendapat perhatian penuh dari siswa. Tidak hanya 

dalam kegiatan belajar mengajar, kemampuan public speaking pun dibutuhkan oleh guru dalam 

berbagai kegiatan penunjang seperti saat menghadapi orang tua siswa, berkoordinasi dengan 

unit eksternal hingga membawakan acara dalam berbagai kesempatan. Di tengah pentingnya 

menguasai kemampuan public speaking tersebut, masih banyak ditemukan para tenaga 

pengajar yang belum menguasai teknik public speaking bahkan diantaranya masih banyak yang 

merasa cemas, tidak percaya diri hingga takut ketika dihadapkan pada kegiatan public 

speaking. Tentu hal ini akan menghambat kegiatan pembelajaran yang melibatkan anak usia 

dini dimana tumbuh kembang anak dibentuk sejak usia taman kanak-kanak. Berangkat dari 

permasalahan tersebut, Tim Dosen Program Studi Universitas Pembangunan Jaya bekerjasama 

dengan mitra dalam melakukan berbagai kegiatan pelatihan, salah satunya adalah kegiatan 

public speaking untuk mendukung kegiatan belajar mengajar anak usia dini. 

Pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan 

kepada para peserta mengenai teknik public speaking, jenis-jenis kegiatan public speaking serta 

implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar. Pelatihan ini melibatkan berbagai konsep-

konsep dalam konteks Public speaking melalui penjelasan berbagai definisi, teknik dan konsep 

dasar mengenai kemampuan berbicara di depan publik serta konsep dalam konteks Komunikasi 

Persuasif. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kualitas kegiatan 

belajar mengajar khususnya bagi anak usia dini dengan didukung kemampuan public speaking 

yang mumpuni.  
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PRAKATA 

 
 

Pengabdian masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan penulis terhadap kurangnya 

penguasaan kemampuan public speaking di kalangan tenaga pengajar anak usia dini untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar. Terlebih jika mengingat anak usia dini merupakan dase 

pembentukan karakter siswa yang nantinya akan terjun ke masyarakat sehingga penting untuk 

mengoptimalkan proses belajar mengajar salah satunya melalui penyampaian materi 

pembelajaran yang efektif oleh para tenaga pengajar. Maka sebagai dosen Ilmu Komunikasi, 

saya merasa bahwa bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman 

mengenai konsep dan teknik public speaking kepada masyarakat luas. Diharapkan kedepannya 

kualitas kegiatan belajar mengajar akan semakin baik khususnya pada anak usia dini. 

Program pengabdian ini merupakan program yang terlaksana atas bantuan banyak 

pihak, oleh karena itu saya sangat berterima kasih pada Tuhan YME atas terlaksananya 

program ini dan juga kepada:  

1. Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Leenawaty Limantara, Ph.D 

2. Kepala LP2M Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Dr. Edi Purwanto, S.E., M.M. 

3. Dekan FHB UPJ, Ibu Clara Evi C. Citraningtyas, M.A., Ph.D yang telah mendukung 

program ini. 

4. Kepala TK Dian Insani, Cipanas, selaku mitra yang telah mendukung dan memfasilitasi 

kegiatan ini. 

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Penulis, 

Fathiya Nur Rahmi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi  

 Di tengah perkembangan masyarakat urban, pendidikan menjadi salah satu dasar 

utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bisa bersaing di berbagai 

sektor. Peranan tenaga pengajar dalam meningkatkan mutu pendidikan sangatlah penting 

salah satunya ditunjukan melalui penyampaian materi pembelajaran pada siswa yang harus 

didukung dengan kemampuan public speaking yang baik agar komunikasi dapat terjalin secara 

efektif. Selain itu guru harus mampu menyesuaikan pembelajaran yang dilakukan sesuai 

dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini 

dapat terwujud apabila guru memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik khususnya dalam 

menguasai public speaking (Anwar, 2019). 

 Dalam kajian Ilmu Komunikasi, komunikasi efektif salah satunya ditunjukan melalui 

kemampuan berbicara di depan umum mulai dari cara menyampaikan pesan pada publik 

melalui cara yang dapat menarik perhatian dan disampaikan secara tepat. Kemampuan 

berbicara di depan umum atau yang biasa disebut dengan public speaking, penting untuk 

diasah. Selain untuk melakukan komuniikasi efektif, kemampuan public speaking dapat 

menunjang tercapainya tujuan sebuah kegiatan. Salah satunya dijelaskan melalui hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Fathoni et al., 2021) yakni melalui pelatihan public speaking, 

para peserta dapat berbicara dengan lancar di depan umum sehingga dapat menyusun agenda 

sebuah program dengan efektif.  

 Kemampuan public speaking yang baik menjadi tuntutan bagi tenaga pengajar tidak 

hanya di tingkat perguruan tinggi, bahkan berlaku pula di tingkat pendidikan dasar yakni pada 

jenjang Pendidikn Anak Usia Dini. Seorang guru utamanya dalam mengajar anak usia dini 

dituntut untuk memiliki kemampuan yang kreatif dan menyenangkan bagi anak. Namun 

faktanya, masih banyak tenaga pengajar yang memiliki hambatan dalam melakukan kegiatan 

public speaking. Beberapa faktor memengaruhi kemampuan berbicara umum diantaranya rasa 

percaya diri yang rendah dan minim teknik berbicara di depan umum sehingga seringkali 

terjadi kesalahpahaman komunikasi (Oktavianti & Rusdi, 2019). Hal tersebut juga 

disampaikan oleh mitra yakni Kepala TK Dian Insani, yakni:  

“Sebetulnya dari kemampuan para guru di Wilayah Cipanas ini sudah cukup baik, 

utamanya dalam penguasaan materi pengajaran. Namun, dalam penyampaian materi 

masih sering terkendala rasa gugup, takut dan cemas saat akan melakukan kegiatan 
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pembelajaran ataupun kegiatan lain yang melibatkan banyak orang” (Wawancara, 

Lustina, 15 Mei 2021). 

 

Melihat pernyataan dari mitra terdapat kendala yang dihadapi oleh tenaga pengajar 

Taman Kanak-kanak utamanya dalam kemampuan public speaking dalam kegiatan belajar 

mengajar. Sehingga dapat memengaruhi penyampaian materi pada siswa.  

 

1.2. Permasalahan Mitra 

 Kendala yang dihadapi mitra dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dapat 

menghambat proses penerimaan pesan dalam hal ini adalah materi pembelajaran pada siswa. 

Terlebih jika mengingat peserta didik yang dihadapi oleh mitra adalah anak usia dini, tentu 

tantangan yang dihadapi pun akan berbeda dengan peserta didik di tingkat perguruan tinggi. 

Anak usia dini membutuhkan teknik khusus dalam menarik perhatian penuh selama kurun 

waktu tertentu. Bahkan secara personal beberapa peserta mengalami keresahan secara 

psikologi dalam menghadapi kegiatan public speaking. Jika dibiarkan permasalahan ini tidak 

hanya mengganggu proses belajar mengajar namun juga dapat berpengaruh bagi kondisi 

mental para tenaga pengajar ketika menghadapi siswa dan berbagai kondisi lain yang 

mengharuskan berkomunikasi di depan umum. Maka penting untuk terus meningkatkan 

kemampuan public speaking para guru taman kanak-kanak dalam kegiatan belajar mengajar 

melalui berbagai kegiatan pelatihan. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1. Solusi  

Kali ini, sesuai dengan bidangnya solusi yang diberikan oleh dosen Program Studi 

Ilmu Komunikasi dalam menjalankan perannya sebagai akademisi turut serta menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yakni melalui pelatihan yang berisi diskusi dan 

berbagi ilmu mengenai public speaking. Diharapkan melalui kegiatan ini, kemampuan public 

speaking para guru Taman Kanak-kanak di Wilayah Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur 

terus menunjukan peningkatan sehingga kualitas pendidikan anak usia dini akan semakin 

optimal. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan public speaking tidak 

hanya menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat dalam bidang pendidikan anak usia dini 

secara general, namun bagi individu peserta. Diharapkan masing-masing peserta tidak lagi 

mengalami kecemasan, rasa takut bahkan trauma saat melakukan kegiatan public speaking 

melalui materi yang disampaikan dengan menggunakan pendekatan konsep komunikasi 

efektif dalam public speaking yakni 3 rules of public speaking dan konsep komunikasi 

persuasif.  

 

2.2.  Target Luaran  

 Target luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa Pelatihan Guru Taman 

Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain di Kecamatan Cipanas, yaitu: 

 

Tabel 2.1 

Target Luaran 

NO Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Slide Presentasi Wajib dan sudah tercapai 

2 Presensi Kehadiran Peserta Wajib dan sudah tercapai 

3 Laporan Akhir Wajib dan sudah tercapai 

 

  



4 

 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1.  Persiapan Materi 

 Materi yang digunakan dalam pelatihan ini merupakan gabungan dari beberapa jurnal 

dan artikel mengenai public speaking. Diantaranya mencakup definisi public speaking, jenis-

jenis kegiatan public speaking (UU No 09 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan), public 

speaking dari sisi kesehatan psikologis, dan komunikasi efektif dalam public speaking (Rules 

of Three Analysis in Persuasive Public speaking Presentation). Berikut adalah hasil slide 

presentasi yang digunakan dalam pelatihan: 

 

 

Gambar 3.1.1 Definisi Public speaking  

 Materi pelatihan dibuka dengan penjelasan mengenai definisi public speaking. Penulis 

mengutip dari Cambridge Dictionary penjelasan singkat mengenai kegiatan public speaking. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar mengenai materi public speaking serta 

meminimalisir adanya miss persepsi mengenai kegiatan public speaking pada peserta 

pelatihan. 
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Gambar 3.1.2 Masalah dan Cara Penyelesaian Saat Public Speaking 

 Materi pelatihan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai masalah yang 

sering dihadapi saat melakukan kegiatan public speaking. Bahkan terdapat masalah psikologis 

yang dirasakan ketika melakukan kegiatan public speaking yang ternyata dialami oleh 

sebagian peserta. Kemdian pemateri menyampaikan cara menyelesaikannya. Melalui 

beberapa tahap terapi dan melalui teknik public speaking diantaranya menguasai elemen 

public speaking.  

3.1.3 Rules of 3 in Public Speaking 

 Terakhir, pemateri menjelaskan tentang aturan dalam public speaking yang 

diantaranya terdapat konsep komunikasi efektif dan komunikasi persuasif. Dimana dalam 

public speaking penting untuk memerhatikan Penekanan pada pesan tertentu dapat 
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menghasilkan informasi yang memiliki nilai persuasive (dapat memengaruhi khalayak), 

memorable (mudah diingat), and entertaining (menghibur). 

 

3.2.  Pemberian Materi Saat Pelatihan  

 Kegiatan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 18 

Juni 2021 pukul 13.00-14.30 WIB dengan peserta kurang lebih berjumlah 13 orang peserta. 

Berikut adalah beberapa dokumentasi saat kegiatan sedang berlangsung: 

 

Gambar 3.2.1 Dokumentasi Bersama Peserta Kegiatan 

 

 

Gambar 3.2.2 Dokumentasi Pada Saat Presentasi 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

 Program ini sesuai dengan tujuan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat khususnya untuk Pengabdian Masyarakat skema IPTEK bagi Masyarakat (IbM), 

yaitu meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang 

dibutuhkan (softskill dan hardskill). (LPPM UPJ, 2016a) 

 Program ini juga selaras dengan bidang unggulan yaitu sosial humaniora, seni budaya 

dan pendidikan. Hal ini dikarenakan pembangunan IPTEK tidak dapat dipisahkan dari 

masalah-masalah tersebut (LPPM UPJ, 2016b). Program ini juga sesuai dengan Garis Besar 

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang fokus pada satu institusi mitra dengan 

pendekatan interdisipliner-kolaboratid dan berkesinambungan sehingga memberikan 

kontribusi pada masyarakat wilayah Jabodetabek (LPPM UPJ, 2016b). Selain itu aktivitas 

yang dilakukan dalam program ini juga sesuai dengan cakupan dalam Garis Besar Rencana 

Induk Pengabdian Masyarakat tersebut yaitu pelayanan jasa serta pendampingan yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Program ini juga diharapkan dapat menjadikan dosen sebagai agen perubahan bagi 

kebaikan dan perkembangan kehidupan masyarakat yan glebih baik. Dosen di perguruan 

tinggi juga dibekali penguasaan metodologi, sikap ilmiah, dan kemampuan analisis yang dapat 

mendukung kegiatan ini. 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1. Hasil Pengabdian Masyarakat 

 Hasil yang didapatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu berupa 

penyampaian materi yang terlaksana dengan baik. Selain itu dalam kegiatan ini, penulis juga 

berhasil menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta terkait dengan materi 

yang disampaikan. 

 

5.2. Luaran 

 Luaran yang dihasilkan yaitu Slide presentasi, daftar hadir peserta, dokumentasi, dan 

laporan kegiatan pengabdian masyarakat. 
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BAB VI 

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 

 Setelah pelatihan public speaking bagi tenaga pengajar Taman Kanak-Kanak dan 

Kelompok Bermain, maka rencana pada tahap berikutnya: 

1. Meneruskan program ini ke sekolah lain dengan cakupan peserta yang lebih luas. 

Yakni tidak hanya di tahap pendidikan anak usia dini namun mencakup tahap 

pendidikan lainnya. Hasil pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman serta kemampuan di bidang public speaking sehingga dapat 

diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan penunjang lain. 

Sehingga dapat menambah soft skill paa peserta yang terdiri dari tenaga pengajar.  

2. Melakukan kolaborasi untuk menjadi pemateri dalam kegiatan serupa untuk 

meningkatkan kemampuan mitra secara optimal.  

3. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas pelatihan terhadap 

kemampuan peserta.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan program yang telah dilakukan, Pelatihan Guru Taman Kanak-Kanak dan 

Kelompok Bermain di Kecamatan Cipanas bertajuk “Public speaking pada Kegiatan Belajar 

Mengajar Anak Usia Dini”, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh peserta yang terdiri 

dari tenaga pengajar / guru Taman Kanak-kanak dalam melakukan aktivitas public speaking. 

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

mengimplementasikan konsep komunikasi strategis dan komunikasi persuasif sebagai bentuk 

implementasi kegiatan public speaking sebagai bekal penunjang proses kegiatan belajar 

mengajar guru dengan siswa. Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti pelatihan 

dengan antusias dan melakukan diskusi dengan pemateri terkait dengan materi yang 

disampaikan. 

 

7.2. Saran 

 Saran untuk perbaikan program ini adalah: 

1. Dalam program selanjutnya dalam disampaikan materi yang lebih mendalam dan 

komprehensif mengenai praktik public speaking dalam berbagai kegiatan melalui 

kolaborasi dengan pakar di bidang komunikasi lainnya. 

2. Sebaiknya program ini mencakup wilayah yang lebih luas, tidak hanya terbatas di satu 

wilayah Kecamatan dan tidak terbatas pada satu level pendidikan anak usia dini.  

3. Materi dapat dikembangkan dengan sasaran pendukung kegiatan pendidikan siswa, 

tidak hanya terfokus pada tenaga pengajar namun juga bagi para orang tua siswa yang 

memiliki peranan penting bagi tumbuh kembang anak.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Surat Tugas dan Surat Undangan Mitra 
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Lampiran 2 : Sertifikat Pemateri 
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Lampiran 3 : Daftar Hadir  

 

 

 


