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• Bahasa lisan disampaikan begitu terpikir 
langsung diucapkan. Bahasa tulisan 
disiapkan dengan berbagai pertimbangan, 
baru diucapkan.

• Oleh karena itu perlu memilih kata-kata 
yang lebih menguraikan, lebih 
gamblang, lebih sesuai, lebih personal 
dan lebih menguatkan.

1. Kata-kata yg ringkas, tdk mengumbar 
kata-kata yg tdk berarti.

Cth :
Sangat unik
Pukul 21.00 malam hari
Kita pertama mulai diskusi
Laporan yang komprehensif dan lengkap.
Saya sendiri secara pribadi.

1. Kata-kata yg ringkas, tdk mengumbar kata-kata 
yg tdk berarti.

• Misal :
• Warnanya biru
• Terlalu membesar-besarkan
• Anda yang hadir disini
• Kira-kira sekitar 9 meter atau lebih
• Uang tunai
Ket : kata berhuruf miring tidak perlu 

diucapkan. 

• Misal :
• Kendaran roda empat
• Mobil buatan Jerman
• Mobil yang bergengsi
• Baby Benz
• Ia memperoleh gaji yg baik

Gajinya Rp 10 juta/bulan
• Harga-harga disesuaikan dengan kondisi

Harga-harga naik 10%.

• Coba kita lihat contoh berikut ini …….”
• Pendapat saya berikutnya adalah…”

• Kurang baik Lebih baik
• Mengorek keterangan menggali
• Menentukan pilihan memilih
• Melakukan pekerjaan bekerja
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1. Kata kerja aktif
kata-kata ialah, adalah, akan…. 
cenderung pasif
misal :
ia akan berada disini besok dengan kita
ia menemui kita besok

2. Gunakan kata-kata teknik pidato
Teknik Definisi Contoh 

Aliterasi Mengulang bunyi awal yg 
sm

Tujuh turunan 

Hiperbol Membesarkan secr 
ekstrim

Kepalanya sebesar 
gajah

Metaphor Membandingkan dua hal 
yg berbd

Kalau baru bgn-
muka seperti singa

metonimi Penggantian nm utk 
benda yg dekat kaitannya

Bina graha/gedung 
putih 
mengeluarkan 
keputusan 
(pemerintah)

2. Gunakan kata-kata teknik pidato

Teknik Definisi Contoh 

Personifikasi Penggunaan ciri org utk 
suatu obyek

Rg pengadilan itu 
menangis

Pertanyaan 
retorik

Membangkitkan 
semangat, jawabnya-
jelas

Apa tdk ingin anak 
anda pandai

Simile Perbandingan 2 obyek yg 
berbd dg kata seperti / 
bak

Bak kuda lepas dari 
kandangnya. 

3. Rangsanglah indera publik

a. Indera penglihatan
• Ciptakan bayangan bahwa publik seolah 

ikut melihat.
• Misal : uraikan ukuran visual seperti tinggi, 

berat, warna, besaran, bentuk, pjg
• Uraikan penampilan anak KEP

b. Indera pendengaran
seolah publik ikut mendengar, misal : deru 
mobil, lolongan serigala, dll

c. Indera perasa
seolah publik ikut merasakan sep : suhu, 
tekstur dan sentuhan .

Misal : halusnya kulit bayi, kasarnya kertas 
ampelas, pedasnya sambal dimulut, dll.

3. Rangsanglah indera publik

1.Presentasi lisan lebih pas menggunakan 
bahasa yg relatif informal.
Misal : menggunakan kontraksi : Ucapan tak 
akan menjadi takkan 

- Hindari ungkapan gaya tulisan : 
Mis : sesuai dg argumentasi saya diatas,dst

- Gnkan ungkapan yg personal
Saya akan menyajikan 3 hal, lebih baik daripd 
ada 3 hal yg akan disajikan.
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2. Hindari kata asing, 
jargon, kata teknis 
dan singkatan, 
kecuali kita yakin 
mereka 
memahaminya.

Misal :
Dehidrasi
Defisiensi vitamin
obese

3. Hindari ungkapan vulgar
kata2 yg membuat malu dan publik seperti 
kurang dihargai. Mungkin publik 
menggunakan, tetapi kalau yg 
mengucapkan pembicara, kurang tepat.

4. Hindari ungkapan yg ofensif
Yaitu kata2 yg bernada : rasist, sexist.
Misal :
- Kata yg menimbulkan konotasi negatif 

tentang SARA.
- Sebutan hadirin : Bapak dan Ibu (padahal 

publik beraneka status).

1. Gnkan kata : saya, ia, anda : daripd kata 
: seseorang. Misal : seseorang hrs yakin 
bahwa…”

2. Gnkan kata/ajukan pertanyaan langsung 
kepada publik (agar publik merasa 
bagian dari acara pembicaraan). Publik 
terbatas : dpt ditunggu responnya.
Publik banyak : pertanyaan-berhenti 
sejenak, lanjutkan.

3. Ciptakan kesiapan psikologis-adanya 
kesamaan antara pembicara dg publik.
Misal :
-Kita semua sama-sama cucu…
-Kita semua menginginkan pelayanan
-Saya dapat membaca isi hati anda bahwa 
kita semua disini, dg maksud yg sm… 

• Untuk mencapai tujuan pembicaraan 
baik persuasif maupun informatif 
kendalikan perhatian, pikiran dan 
perasaan publik dengan bhs yg 
menguatkan.

1. kata/istilah yg dignkan hrs meyakinkan.
misal : kata---kira-kira, mungkin, 
rasanya, dll.
mis :Rasanya anda kekurangan vit C
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2. Hindari kata klise(berlebihan) dan kata 
umum (srg digunakan—usang)/bromide

Klise :manis seperti madu, bebas seperti 
burung, dikasih hati minta rampela, dll

Bromide/kata umum :
Kejujuran adalah kebijakan terbaik
Harapan tinggal harapan, tak ada buktinya.

3. Memainkan intensitas
dg memainkan intensitas suara, kata 
dalam gaya yg berbeda-beda, akan 
menciptakan perasaan yg medalam.

Misal : ‘ kekurangan vit A secara terus 
menerus akan menyebabkan saudara 
buta total !’

Anak yg sehat akan kreatif, cantik dan lincah

1. Gunakan kalimat pendek
2. Pilih kalimat langsung

misal : 
- saya ingin memberitahu anda 

mengenai tiga alasan mengapa 
kita tidak perlu menerima rancangan….

- saya, menolak rancangan anda 
berdasarkan tiga alasan……

3. Pilih kalimat aktif
karena mudah dipahami, gamblang, 
menghidupkan pembicaraan
‘propsal anda disetujui oleh manajemen 
’lebih baik’ menajemen menyetujui 
proposal anda.

4. Gunakan kalimat positif
mis : komite tidak menerima proposal itu, 
lebih baik ---komite menolak proposal 
itu.

Membuat makalah penyuluhan
I. Halaman Judul (Topik Penyuluhan)
II. Kata Pengantar
III. Daftar Isi
IV. Latar belakang kenapa memilih topik 

tsb
V. Tujuan penyuluhan (umum & khusus)
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VI. Tim Penyaji/Penyuluh/Pembicara
VII.Sasaran Penyuluhan
VIII. Media Yang Digunakan
IX. Waktu dan tempat pelaksanaan 

(sekaligus dirinci waktu yg dibutuhkan 
peritem kegiatan)

X. Materi Penyuluhan 

XI. Kesimpulan
XII. Dapus
XIII.Lampiran (SAP)


