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KATA PENGANTAR  
 

 

 

 

 

 

 

uji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan nikmat 
waktu, pikiran, dan kesehatan, sehingga buku ini dapat selesai 

ditulis. Latar belakang penulisan ini adalah saat penulis mengampu 
mata kuliah dasar komunikasi, terlihat mahasiswa jenuh dan bosan 
dengan pola pembelajaran yang ceramah. Oleh karenanya, penulis 
membuat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengenai public speaking 
yang dipraktekkan tiap mahasiswa. 

Hasilnya, mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran. Mereka 
lebih memaknai arti dari sebuah komunikasi. Bahkan, mampu 
menanamkan nilai-nilai karakter mahasiswa seperti percaya diri, 
jujur, menghargai pendapat orang lain, dan sifat terbuka. 

Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengembangkan melalui 
pengabdian kepada masyarakat di karangtaruna desa Deliksari, 
Kalisegoro, Semarang. Hasilnya, public speaking mampu menambah 
percaya diri kepada mereka dalam berbicara di depan umum. 

Dari pengalaman penulis tersebut, maka penulis membuat 
buku public speaking berdasarkan penelitian dan pengabdian kepada 
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masyarakat yang dilakukannya. Sasaran pengguna buku ini adalah 
mahasiswa, pendidik, dan pelaku administrasi seperti sekretaris dan 
hubungan masyarakat. 

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada mahasiswa 
pendidikan administrasi perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Semarang, angkatan 2009 rombel A dan B yang telah bekerja 
sama dengan penulis untuk sharing mengenai public speaking 
sebagai subjek penelitian untuk mengetahui materi komunikasi yaitu 
johari window, sehingga mereka mampu mengidentifikasi 
kelemahan dan kelebihan pada diri mereka. Ucapan terima kasih 
juga, penulis sampaikan kepada pemuda karang taruna desa 
Deliksari, Kalisegoro, Semarang yang telah menyediakan waktunya 
untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan dalam dirinya 
mengenai berbicara di muka umum. Tak lupa, penulis ucapkan 
terima kasih kepada Lu’lu Khakimah dan Muhammad Fathul Mubin 
yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan 
buku ini. 

Tak ada gading yang retak dalam penulisan buku ini, oleh 
karenanya penulis mengharapkan kritikan dan saran untuk perbaikan 
buku ini, melalui email agungbinmadik@gmail.com dan HP 0817 
9559 354. 

 

Semarang, 27 April 2014 

Penulis, 

 

Agung Kuswantoro, S. Pd, M. Pd 



 

  
 

MOTTO 

Berbicara di depan orang untuk memotivasi,  

mempengaruhi, dan memperbaiki diri sendiri karena yang 

disampaikan ia melakukannya  

(Agung Kuswantoro) 
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PERSEMBAHAN 

 

Untuk jurusanku pendidikan administrasi perkantoran 

untuk almamaterku dan lembagaku,  

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

Untuk forum guru administrasi perkantoran  

se-Indonesia 




