
BAB 1: Cerita Pentingnya Public Speaking

1.1 Mengajar Bahasa Inggris Lebih Mudah

Sebelum menjadi broadcaster, dan bahkan

setelahnya, saya cukup lama mengajar Bahasa Inggris.

Terhitung sejak tahun 1997 di beberapa lembaga

kursus di Cimahi dan Bandung, sampai tahun 2008

ketika menjadi coorporate trainer Jawa Barat untuk

sebuah lembaga konsultan asal Jakarta.

Jaman SMP dan SMA saya tahun 1985 -1991

otak ini sudah ‘dicuci’ oleh pemikiran bahwa selain

guru matematika, fisika dan kimia, maka guru bahasa

Inggris pasti killer banget. Itulah sebabnya, dari

beberapa tempat kursus yang saya ikuti, saya cari

role model yang gurunya mengajar tapi gak kerasa

kayak ngajar. Untungnya ada, dan masih saya ingat

guru-guru kursus saya itu kang Asep, kang Fredy dan

kang Robinson, memang menyampaikan materinya

dengan cara berkomunikasi, dengan cara ngobrol,
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yang kami siswa-siswanya pada saat itu jadi lebih

enjoy.

Tahun berganti, masa berlalu, saat saya lulus

dari STBA Puragabaya (sempat jadi STBA Nasional

dan sekarang jadi Universitas Nasional Pasim) saya

punya kesempatan mengajar bahasa Inggris di

lembaga bahasa yang cukup punya nama di Bandung

dan Cimahi. Di sinilah, meski saat itu saya belum

banyak mengetahui soal komunikasi, karena belum

menjadi broadcaster, saya upayakan bagaimana

mentrasfer ilmu itu lebih mudah dipahami.

Pucuk dicinta, ulam tiba. Disaat saya

menekuni karir sebagai tutor bahasa Inggris, saya

diajak bersiaran program bahasa Inggris sampai

akhirnya ditraining menjadi penyiar radio. Dari

beberapa pelatihan radio itulah wawasan saya terbuka

soal bagaimana pengaruh pengetahuan komunikasi

dan public speaking pada sejumlah profesi, termasuk

diantaranya pengajar.
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Jadi kalau saya ngajar biasanya gak langsung begitu

masuk buka buku dan jelaskan materi. Kalau saya

mau ngajar soal Tenses, katakanlah soal Simple

Present Tense, dengan masuk kelas dimana saya

sudah kaya slebriti aja, say hi lambai-lambai tangan.

Sesaat kemudian saya bercerita pada para siswa saya,

yang kadang saya pilih ceritanya yang bikin siswa

saya ngakak atau kadang tercenung diam. Pokoknya

saya upayakan cerita cerita itu mengaduk-aduk emosi

mereka. Tentu cerita itu ada hubungannya dengan

materi pelajaran yang akan saya ajarkan pada hari itu.

Well, beberapa siswa berbelas tahun

kemudian ketemu dengan saya. Mereka ada yang

sudah S2 linguistik. Ada juga yang jadi guru Bahasa

Inggris favorit siswa di sebuah SMA ternama di

Bandung. Yang sempat terlontar dari mereka adalah

mereka suka belajar bahasa Inggris bukan karena

saya terlihat jenius dengan menjelasakan teori-teori

grammar yang njlimet, tapi mereka jadi suka, karena
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belajar dengan pola yang santai yang bikin mereka

gak ngerasa sedang belajar.

Semudah itukah menerapkannya? Tentu tidak.

Saya juga sempat jadi tutor bahasa Inggris yang killer

dan dan serius kok. Tapi lama-lama berfikir juga,

jangan sampai stigma yang mencuci otak saya di

masa SMP dan SMA bahwa guru Bahasa Inggris itu

killer malah jadi nular dan keterusan. Beruntungnya

saya kecmplung di dunia broadcasting, jadi tahu

banyak juga how to deal with various character of

people.

Apa hanya mata pelajaran bahasa Inggris

yang bisa diajarkan dengan bercerita? Rasanya gak

juga sih. Matematika pun bisa kok mengajarkannya

dengan pola pendekatan bercerita soal kejadian

sehari-hari yang dekat dengan teori matematika.

Saya pikir sudah masanya saat ini pengajaran

didekatkan dengan apa yang kita lihat sehari-hari.

Tinggal si guru harus pandai mencari pendekatan
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komunikasi yang pas untuk setiap materi yang akan

disampaikan.

Di masa saya SMP, seingat saya ada guru

yang sudah melakukan itu. Bu Jumirah yang

mengajar PMP dan sejarah selalu mendekatkan

pelajaran dengan sebuah cerita yang membuat kami

para muridnya mudah mencerna maksud dari bahan

pengajarannya. Sehingga dalam menghapal butir-

butir Pancasila, siswa akan mudah hafal karena bu

Jumirah selalu memberikan contoh setiap butir-butir

Pancasila dalam cerita yang dekat dalam kehidupan

kami saat itu.

Flash back ke beberapa dosen dan guru

Bahasa Inggris saya, ternyata memang benar the way

a teacher attracts his students itu akan menjadi

persuasi untuk lebih dalam mempelajari ilmu yang ia

ajarkan. Inilah sebabnya, para guru, dosen, tutor perlu

memiliki pengetahuan public speaking agar tujuan

mereka mencerdaskan siswa bisa mudah tercapai.

Berani?


