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Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar public speaking Anda tampak menarik: 

1. Berbicaralah dengan santai. Jika Anda santai, maka pendengar Anda juga akan lebih 

santai mengikuti pembicaraan Anda. Suasana akan terasa nyaman. Situasinya akan 

berbeda bila Anda berbicara dengan penuh ketegangan, grogi demam panggung dan 

sebagainnya. Pedengar ajab cepat lelah mengikuti public speaking yang demikian. 

Mereka pun merasa tidak puas atau rugi meluangkan waktu untuk mengikuti public 

speaking yang mereka anggap tidak disampaikan oleh orang yang kredibel. 

 

2. Tersenyumlah. Seorang yang berbicara sambil tersenyum akan tampak lebih elegan. 

Disamping menunjukan kerendah hatian dan penghargaan, hal itu juga  menunjukan 

bahwa Anda bertindak sopan dan menebarkan persahabatan dengan audience. Wajah 

yang menyunggingkan senyum akan lebih menarik untuk dilihat dan dapat 

menumbuhkan karisma tertentu pada diri Anda. Kepribadian diri Anda akan tampak lebih 

matang dan dewasa. Bandingkan dengan seorang yang berbicara dengan audience dengan 

wajah yang dingin, tanpa ekspresi dan kurang peduli pada audience yang berada 

dihadapannya. 

 

 

3. Ekspresikan diri Anda dan jangan sibuk menciptakan impresi (tebar pesona) 

kepada audience Anda. Seorang pembicara yang berkonsentarasi mengungkapkan 

segala hal yang ingin disampaikannya secara sungguh-sungguh akan kelihatan lebih 

menarik dilihat daripada seseorang yang berbasa-basi atau berpura-pura menyampaikan 

sesuatu yang sebetulnya hanya merupakan lip service saja. Akan tampak bedanya 

seseorang yang berbicara dengan hati dan seseorang yang berbicara dengan mulutnya 

saja. Politikus yang hanya beretorika (retorika politik) ingin memperbaiki kesejahteraan 

rakyat sementara itu sesungguhnya ia adalah perampok uang rakyat, akan tampak 



kemunafikannya dari sorot mata, ekspresi wajah dan bahasa tubuh lainnya secara tidak 

disadari. Akibatnya audience merasa muak untuk mendengarkan kata-katanya. 

 

4. Gunakan bahasa yang tidak terlalu formal atau gaya bahasa percakapan. Hal ini 

dapat membuat suasana lebih akrab dan nyaman. Hal ini juga dapat membantu Anda 

mengatakan gagasan-gagasan Anda dengan lebih mudah. Keterlibatan emosional dengan 

audience akan lebih mudah ditumbuhkan dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. 

 

 

5. Manfaat kontak mata secara efektif. Kontak mata yang efektif dapat membangun 

kontak batin yang efetif pula antara pembicara dengan audience. Kontak mata harus 

dibagikan secara adil kepada seluruh audience. Jangan hanya memperhatikan sebagai 

audience saja. Kontak mata yang disertai sapaan dari dalam hati Anda akan dapat 

menggetarkan hati orang yang Anda tatap matanya meskipun hanya dalam hitungan 

detik. Percayalah bahwa kontak mata Amda akan dapat di mengerti oleh audience Anda. 

Keramahan Anda, apresiasi Anda, ketulusan Anda dan kejujuran Anda semuannya 

terlihat disana. 

 

1. Siapkan catatan Anda. Hal ini untuk berjaga-jaga kalau Anda lupa hal-hal yang perlu 

Anda sampaikan dalam Public Speaking Anda. Gunakan cue Cards yang berisi ponter-

ponter penting secara sistematis untuk memandu public speaking Anda tersebut. (Zuhdi, 

Umar Farouk. 2011. Komunikasi Bisnis: Pemahaman Secara Mudah. Wahana Totalitas 

Publisher: Yogyakarta.) 
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