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LEMBAR PENGESAHAN 
 
 

Hasil Evaluasi Akhir Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  
Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2006  
 
A. Judul Kegiatan  : Pelatihan MC dan Public Speech dalam Bahasa 

Inggris bagi Siswa-siswa MTs YAPI Pakem Sleman   
 
 
B. Pelaksana : Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum  
C. Hasil Evaluasi :  

1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Pelatihan MC 
dan Public Speech bagi Siswa-siswa MTs YAPI Pakem Sleman sudah 
/ belum *) sesuai dnegan rancangan yang tercantum dalam proposal 
PPM 

2. Sistematika laporan sudah / belum *) sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam buku pedoman PPM UNY 

3. Hal-hal lain sudah / belum *) memenuhi persyaratan laporan 
 
D. Kesimpulan 

Laporan ini dapat / belum dapat *) diterima  
 

Yogyakarta, 6 November 2006  
 
 
Mengetahui,        Disetujui, 
 
Dekan FBS UNY           BPPM FBS UNY  
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Suminto A. Sayuti            Martono, M. Pd. 
NIP. 130 814 609            NIP. 131 662 616 
 
 
 
   
 
Catatan: 
*) coret yang tidak perlu 



KATA PENGANTAR 
 

 
Laporan ini berisi hasil pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang berupa Pelatihan MC dan Public Speech dalam Bahasa Inggris yang 
di selenggarakan di MTs YAPI Pakem Sleman pada hari Senin dan Selasa tanggal 9 
dan 10 Oktober 2006.  

Pelaksana mengucapkan terima kasih Kepala Sekolah MTs YAPI Pakem, 
Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Dekan Fakultas  Bahasa dan Seni UNY, 
dan para peserta pelatihan yang telah memungkinkan diselenggarakannya pelatihan 
ini.  

Harapan pelaksana, semoga para peserta, pembaca, dan semua pihak dapat 
mengambil manfaat dari kegiatan PPM ini.  

 
 

 
 
Yogyakarta, 16 Oktober 2006  

        
 
      Pelaksana 
 
 
 
      
     Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum 

      NIP. 132 299 490 
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Pelatihan MC dan Public Speech dalam Bahasa Inggris  
bagi Siswa-siswa MTs YAPI Pakem Sleman   

 

Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum 

 

Abstrak 

 

Kegiatan Pelatihan MC dan Public Speech dalam Bahasa Inggris bagi Siswa-
siswa MTs YAPI Pakem Sleman bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada 
para peserta ‘English for survival’ atau kemampuan berbahasa Inggris yang 
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk tujuan praktis. Salah satunya adalah 
kemampuan menjadi MC dan Public Speech yang selain bermanfaat dalam kehidupan 
sehari-hari, juga penting bagi para siswa maupun pihak sekolah dalam meningkatkan 
kualitas dengan berperan dalam berbagai ajang kompetisi berbahasa Inggris.  

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan tanggal 2 dan 3 Oktober 2006, akan 
tetapi dikarenakan adanya Pondok Ramadhan, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 
9 dan 10 Oktober 2006. Peserta pelatihan ini adalah pada siswa MTs Yapi dari kelas 
1, 2, dan 3 yang memiliki kemampuan dan minat yang besar terhadap mata pelajaran 
Bahasa Inggris. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Hari pertama berisi teori 
dan hari kedua berisi praktek.  

Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa para siswa memiliki ketertarikan 
yang besar pada pelatihan ini. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, para siswa akan 
mempunyai kemampuan yang memadai untuk menjadi MC ataupun memberikan 
pidato (public speech) dalam bahasa Inggris.   

 
Kata kunci: MC, Public Speech, Pelatihan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pelatihan MC dan Public Speech dalam Bahasa Inggris 
bagi Siswa-siswa MTs YAPI Pakem Sleman 

 

A. Pendahuluan 

 

“Begin low, speak slow; take fire, rise 
higher; when most impressed be self-
possessed; at the end wax warm, and sit 
down in a storm.” 
Anonymous  
(Advice to public speakers.) 

 

Kutipan di atas menggambarkan hebatnya seseorang yang memiliki 

kemampuan dalam berbicara di depan umum (public speaking), apalagi apabila 

kemampuan tersebut di sampaikan dalam bahasa asing dalam hal ini Bahasa Inggris 

yang kita tidak bisa lari darinya. Meskipun demikian, orang yang mampu berbicara 

dalam bahasa Inggris di depan umum masih langka dan ini menjadi menjadi satu hal 

yang sangat menakutkan. Akan tetapi dengan latihan yang teratur, public speaking 

bias menjadi hal yang menyenangkan dan membawa banyak manfaat.  

Bagi siswa Sekolah Menengah Pertama, tentu sajja hal ini sangat menarik 

karena memang di samping meningkatkan citra sekolah dan siswa itu sendiri, 

misalnya ketika memenangkan sebuah speech contest, ataupun siswa mampu 

membawakan acara-acara yang diadakan di sekolah dalam bahasa Inggris. Di 

samping itu kemampuan berbahasa Inggris untuk siswa Sekolah Menengah Pertama 

sudah menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi terkait dengan standar kualitas 



sekolah. Namun, yang paling penting mungkin adalah membekali para siswa dengan 

survival English atau kemampuan Bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari.  

Hal inilah yang menjadi perhatian MTs YAPI Pakem untuk para siswanya. 

MTs YAPI Pakem menyadari betul pentingnya Bahasa Inggris untuk para siswanya 

dan memberikan peluang bagi yang berminat untuk menyalurkan bakatnya dengan 

menyelenggarakan Pelatihan MC dan Public Speech dalam Bahasa Inggris.  

 

B. Tujuan 

 

Pelatihan MC dan Public Speech ini bertujuan untuk:   

1. Memberikan pengenalan public speaking dalam Bahasa Inggris  

2. Memberikan teori-teori public speaking yang bbaik dan benar.  

3. Memberikan bekal kepada para siswa kemampuan berbicara di depan publik 

dalam Bahasa Inggris 

4. Memberikan kemampuan untuk membawakan acara-acara sekolah dalam 

Bahasa Inggris 

5. Memberi kesempatan untuk melakukan praktek sebagai public speaker dn MC 

dalam Bahasa Inggris  

6. Memberikan pengetahuan pentingnya survival English  

 

 

 



C. Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan MC dan Public Speech dalam Bahasa Inggris 

ini diselenggarakan di MTs YAPI Pakem dan direncanakan pada tanggal 2 dan 3 

Oktober 2006. Akan tetapi, karena adanya Pondok Ramadhan, kegiatan ini diundur 

menjadi tanggal 9 dan 10 Oktober 2006. Kegiatan ini dibagi diselenggarakan selama 

dua hari. Hari pertama diisi dengan pengetahuan teoretis mengenai public speaking 

sedangkan kegiatan hari kedua berupa praktek menjadi MC dan speaker.   

Kegiatan ini diikuti oleh 14 siswa teridiri dari kelas I, II dan kelas III, yang 

memiliki minat besar dalam bahasa Inggris dan materi pelatihan. Pembatasan jumlah 

siswa berdasar ketertarikan ini bertujuan agar kegiatan bisa efektif berjalan dengan 

efisien serta memberikan hasil yang maksimal.  

Keempatbelas siswa ini dibagi menjadi 4 (kelompok) berdasarkan tema-tema yang 

disediakan. Tema yang ditawarkan cukup bervariasi dari tema yang formal (seperti 

Peringataan Ulang Tahun Sekolah), semi formal (pelepasan Ketua OSIS lama dan 

penerimaan Ketua OSIS baru) sampai dengan tema yang informal (seperti 

Pertunjukan Musik Sekolah dan Pesta Ulang Tahun). Dari bermacam variasi acara 

ini, setiap siswa memiliki kesempatan untuk berlatih baik sebagai pembicara ataupun 

sebagai MC. Dari pengalaman menggunakan bahasa Inggris secara NYATA dalam 

KESEHARIAN, terlihat jelas bahwa para siswa merasa antusias dalam berlatih dan 

melakukan praktek sehingga kesulitan-kesulitan yang muncul tidak menjadi kendala 

bagi mereka.  



D. Kesimpulan dan Saran 

 

1. Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari pelatihan ini adalah: 

a. Para siswa sesungguhnya memiliki kemauan yang kuat untuk belajar 

public speaking dan MC 

b. Para siswa sangat membutuhkan survival English untuk bekal di masa 

yang akan datang.   

c. Kesulitan para siswa ada pada penulisan kata yang tepat dan 

pengucapan yang benar.  

2. Saran 

a. Pihak sekolah dapat memberikan pelatihan secara berkelanjutan untuk 

mendapatkan hasil yang memuaskan 

b. Diperlukan ketersediaan kamus-kamus Bahasa Inggris yang standar. 

c. Pelatihan untuk siswa selanjutnya bisa lebih fokus pada kemampuan 

berbicara dengan benar.   

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 
 
1. Sampel Materi pelatihan  
2. Daftar Hadir 
3. Foto Kegiatan 
4. Surat Undangan dan Surat Tugas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


