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Apa sih Public Speaking itu? 
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Pengertian Public Speaking 

Public Speaking adalah proses komunikasi yang 

dilakukan di hadapan sekelompok orang. 

Biasanya, Public Speaking bertujuan untuk 

memberikan informasi, mempengaruhi, atau 

menghibur orang banyak. 

Syarat utama dalam Public Speaking adalah 

memiliki rasa percaya diri yang cukup. Walaupun 

kemampuan bicara kamu sudah sangat baik, jika 

tidak didukung oleh rasa percaya diri yang baik, 

maka akan sia-sia. 



Kaidah Komunikasi dalam Perspektif Islam 

Qaulan Sadida - Perkataan yang benar alias tidak dusta, (Q.S. An-Nisaa : 9) 

Qaulan Baligha - Ucapan yang lugas, efektif dan tidak berbelit-belit, (Q.S. An-Nisaa : 63) 

Qaulan Ma'rufa - Perkataan yang baik, santun, dan tidak kasar, (Q.S. An-Nisaa : 5) 

Qaulan Karima - Kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan, (Q.S. Al-Isra : 23) 

Qaulan Layinan - Ucapan yang lemah lembut menyentuh hati, (Q.S. Thaha : 44) 

Qaulan Maysura - Ucapan yang menyenangkan dan tidak menyinggung perasaaan, 

                                     (Q.S. Al-Isra : 28 



Ayat Al-Qur'an tentang Kewajiban 
Menyampaikan Ilmu 

Wa iż akhażallāhu mīṡāqallażīna ụtul-kitāba latubayyinunnahụ lin-nāsi wa lā taktumụnahụ fa 
nabażụhu warā`a ẓuhụrihim wasytarau bihī ṡamanang qalīlā, fa bi`sa mā yasytarụn 

Ali-Imran : 187 

Artinya: 

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 

“Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi Kitab itu) kepada manusia, dan janganlah 

kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan (janji itu) ke belakang punggung mereka 
dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan. 



Hadits tentang Menyampaikan Kebaikan 

Artinya: 

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan 
pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya” (HR. Muslim no. 1893). 



Membantu untuk 
terus 

meningkatkan rasa 
percaya diri 

Menumbuhkan 
sifat leadership / 
kepemimpinan 

Menyampaikan 
pendapat atau ide 

dengan lancar 
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Apa manfaat dari Public 
Speaking? 



Tujuan Public Speaking 
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Menyampaikan 

informasi 

Menyampaikan 
informasi termasuk 
komunikasi Public 

Speaking 

Mempengaruhi 

orang lain 

Mengubah dan 
mempengaruhi 

seseorang dalam 
berpikir / bertindak. 

Memotivasi 

Memberikan motivasi 
terhadap orang lain ke 

arah yang lebih baik 

Menghibur 

Memberikan hiburan 
kepada sekelompok 

orang salah satu 
contohnya seperti 
Stand Up Comedy. 



Contoh Public Speaking 

Stand Up Comedy Dakwah 

Stand Up Comedy: Dilakukan secara virtual melalui zoom 

meeting namun Pandji Pragiwaksono membuat sebuah 

studio seperti di atas panggung. 

Dakwah: Dilakukan secara virtual. Tepatnya, disiarkan oleh 

TvOne. 



Tahapan untuk Public Speaking 

1. Persiapan 

Konten 



Terima Kasih! 


