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MENYAMPAIKAN SEBUAH 
TRAINING

PERSIAPAN TRAINING

• Mengenal nama dan wajah
Ketika berhadapan dengan banyak orang baru dalam suatu training, penting bagi

seorang trainer untuk mengingat nama mereka

• Dengarkan nama mereka
• Sebutkan dalam kepala kita
• Ulangi nama tersebut sesering mungkin selama training berlangsung
• Cari orang‐orang tertentu dengan tampilan fisik yang berbeda/spesial
• Tonjolkan keunikan orang‐orang beda/spesial tersebut
• Buat Asosiasi antara nama orang dengan keunikan fisiknya
Misal,   Dani = Punya codet di kepalanya

Aan = Hidung pesek dan besar
Joni = Rambutnya keriting berwarna merah

Hal ini dapat membuat anda lebih mudah berkomunikasi dengan peserta training ketika
momen‐momen lain, seperti istirahat, makan siang, shalat, dll.

ICE BREAKERS
(Memecahkan Kebekuan Suasana)

• Trainer yang baik akan memulai training dengan icebreaking untuk
memecahkan kebekuan suasana.

KENAPA?
• Ketika peserta training hadir di tempat, mereka biasanya terdiri

orang‐orang dengan latar belakang berbeda dan pemikiran yang 
berbeda

• Saat awal training, peserta biasanya tidak berpikir tentang si trainer 
ataupun materi trainingnya, tetapi berpikir mengenai aktivitas
mereka, seperti SMS/telpon, suasana ruangan, pekerjaan,dll,

• Kegiatan icebreaking akan membuat peserta merasa diajak oleh
trainer. Selain itu, peserta akan mudah berhubungan dengan
peserta lainnya dan menjadi jembatan tersendiri ke dalam materi
training.

• Membuat anda menjadi rileks dalam memberikan materi training

Syarat ICEBREAKERS

• Mudah: Bekerja pada setiap tipe orang
• Memikat: Trainer jadi pusat perhatian dan nyaman
• Jembatan: Penghubung dengan materi (bila
memungkinkan)

• Unik: Peserta belum pernah melakukan sebelumnya
• Atraktif: Ada pergerakan, obrolan, ekspresi
• Optimis: Hal yang positif dan tidak mengancam
keselamatan peserta

• Sederhana: Mudah dijelaskan dan dilakukan
• Pendek: Alokasi waktu sekitar 5‐10 menit



Enthusiasm
(SEMANGAT BESARRR…!)

• Trainer harus yakin dengan materi agar 
peserta menjadi tertular dengan baik

• Gunakan mata atau pun alis untuk
membantu peserta meningkatkan
enthusiasm

• Suara anda harus terlihat memikat dan
meyakinkan

• Lawan kebosanan suasana dalam training 
dengan memberikan contoh, anekdot, 
atau dengan mengganti struktur
penyampaianmateri

CERITA SI MONYET MURPHY

Saat kita menjadi trainer, maka kita akan merasa ada seekor monyet yang 
naik ke pundak kita, mencakar leher kita, dan membuat kita menjadi
gugup. Lutut kita menjadi lemah dan bergetar. Suara akan melemah dan
membuat mulut kita menjadi kering. Itulah yang dilakukan si monyet
Murphy.

APAKAH KITA PERNAH MERASA SEPERTI ITU?
Trainer yang baik tahu mengenai kondisi monyet murphy ini. Jadi, mereka

akan melemparkan monyet yang ada dalam kepala mereka kepada
audiens dan membuat audiens merasakan gejala monyet murphy
sehingga satu diantara audiens akan bertingkah laku seperti di atas.

Hikmah:
Sebuah pertanyaan, icebreakers pendek, perkenalan peserta merupakan

salah satu cara untuk menghilangkan gejala si monyet murphy dalam diri
kita. Kita pindahkan monyet itu kepada audiens sehingga kita menjadi
rileks dan lebih nyaman serta memberikan waktu kepada kita untuk
menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan keras

GUNAKAN SUARAMU!!!

• Projection : Perkeras suara, usahakan memantul balik dari belakang
ruangan

• Articulation : Jangan kumur‐kumur, Hati‐hati dengan eu… aa… hmm…

• Modulation: Variasi tinggi rendah suara, Terdengar PeDe dan Dramatis

• Pronunciation: Perhatikan Aksen, Kata yang Susah, Kata yang Tidak Tepat
• Enunciation: Berikan tekanan pada kata‐kata tertentu.
• Repetition: Ulang kata‐kata penting dengan tekanan yang beebeda

• Speed: Penyampaian cepat dilakukan untuk merangsang audiens dan
penyampaian lambat dilakukan untuk memberikan tekanan, dramatisasi, 
dan kontrol terhadap materi.

Kita Tidak Bisa Tidak Berkomunikasi
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Menjadi Seorang Trainer

• Jangan mudah memakai barang‐barang yang disediakan, 
seperti pointer, pulpen, dll

• Jangan mudah terpengaruh suasana
• Hati‐hati dengan kata‐kata eu… aa… hmm…
• Jangan MEROKOK!
• Hati‐hati dengan perabotan yang ada di sekeliling
• Waspada dengan posisi tubuh yang tegang dan tertutup
• Jangan khawatir mengenai peserta yang bolak‐balik

ataupun mempunyai aktivitas sendiri
• PERIKSA PENAMPILAN sebelum TAMPIL! Biar Nyaman, 

PeDe, dan Rapi!

Tips Berpakaian Seorang Trainer

• Hati‐hati dengan pakaian yang serba hitam, putih ataupun
warna‐warna kontras yang kuat

• Berpakaian nyaman dan rapi
• Berpakaian yang dapat membuat pesan materi itu sampai
• Mencoba untuk berpakaian 1 level di atas audiens
• Cek n Ricek Ritsleting dan Kancing sebelum naik ke atas

panggung
Tips untuk Laki‐laki
Jas Biru, Celana Panjang Abu‐abu, dan sepatu hitam

dikombinasikan dengan kemeja putih biasanya mudah
diterima dari ruang direktur sampai studio seni

TEKNIK MERCUSUAR
• Sapu mata setiap audiens dengan
mata kita sekitar 2‐3 detik tanpa
kecuali

Hal ini dapat memberikan impresi
lebih kepada audiens bahwa
mereka diperhatikan oleh kita. 
Sama halnya dengan mercusuar
yang selalu melihat ke segala arah
untuk melihat kondisi kapal di
perairan

TEKNIK BERDISKUSI DENGAN 
AUDIENS



TEKNIK BERTANYA PADA AUDIENS

• Pertanyaan Tertutup
‐ Kapan tanggal yang pasti … ?
‐ Apakah yang spesifik … ?

• Pertanyaan Terbuka
‐ Tentang – Apa yang anda rasakan tentang … ?
‐ Refleksi – Apa yang membuat anda tidak merasa nyaman … ?
‐ Dugaan – Apa yang menurut anda terjadi seandainya … ?
‐ Cara berpikir – Bagaimana hal ini bisa dikategorikan … ?
‐ Diam ‐‐ ……………….. ?
‐ Pernyataan – Ujang, sepertinya anda ingin mengungkapkan sesuatu!

WASPADALAH!!!
‐ Pertanyaan beruntun
‐ Pertanyaan menggurui – Bukankah lebih baik jika … ?

EKSPRESI PENCAIR SUASANA

• KATA‐KATA
‐ Oya!
‐ Ah, ah!
‐ Hal itu sangat
menarik

‐ Benarkah?
‐ Maju terus!
‐ Ceritakan lebih
banyak pada saya!

• GERAKAN
‐ Mengangguk
‐ Sapu Mata 
‐ Maju ke depan
‐ Melangkah ke
berbagai sisi

‐ Menaikkan alis
‐ Mengerutkan dahi

TEKNIK MENANGGAPI PERTANYAAN

Umumnya, pertanyaan yang diajukan oleh audiens bukanlah benar‐benar pertanyaan. 
Seringkali mereka butuh pencerahan dari kita sebagai seorang trainer. Jika ada
pertanyaan riil, maka jawab dengan singkat. Namun, jika pertanyaan itu terkait
dengan pertanyaan yang membutuhkan pencerahan. Yang harus kita lakukan
adalah:

• REFLEKSIKAN
‐ Tanyakan kembali kepada penanya tentang maksud pertanyaan yang diajukan

agar pertanyaan menjadi lebih tergambar.
Lihat kembali bentuk pertanyaan yang diajukan oleh penanya, jawab atau lakukan
• PEMBELOKAN
‐ Tanyakan pada audiens lainnya: Bagaimana pendapat mereka tentang pertanyaan

yang diajukan penanya? Apakah ada yang mempunyai pengalaman serupa?
‐ Pantulkan pada seseorang: Saya rasa ujang berpengalaman dalam hal ini, jadi

bagaimana jang?
‐ Dibalikan ke penanya: Bukankah anda biasa mengalami masalah yang serupa? 

Bagaimana pandangan anda mengenai hal tersebut?

METODE MENDENGAR AKTIF

Dalam sebuah training, biasanya ada audiens yang secara emosional
terpancing karena ada beberapa poin dalam materi training yang 
menyentuh sisi kehidupan audiens. Oleh karena itu … kita perlu mencoba
mendengar aktif dengan cara

• Tanggapi ledakan emosional dari audiens dengan ekspresi positif (senyum, 
mengangguk, menyemangati, pakai ekspresi pencair suasana!)

• Tegaskan maksud yang disampaikan audiens melalui pernyataan seperti: 
apakah anda merasa sedih dengan … ? Anda merasa … ?

MENDENGAR AKTIF MEMPUNYAI KEUNTUNGAN:
‐ Menunjukkan pada audiens bahwa kita tertarik dan tidak defensif

terhadap mereka
‐ Membiarkan audiens mengoreksi pernyataan kta terhadap interpretasi

pertanyaan audiens
‐ Mengarahkan audiens ke masalah sebenarnya dan memberikan sugesti

solusi



4 B‐ING

• BUILDING‐BANGUN
Bangun jawaban tidak sempurna dengan menambahkan komentar kita

sebagai trainer dan bertanya kembali pada audiens mengenai
pendapat kita

• BOOSTING‐BAKAR
Bantu audiens yang malu ataupun malu‐maluin untuk ikut

berpartisipasi dalam training. Bakar rasa percaya diri mereka dan
tanya mereka untuk komentar ekstra

• BLOCKING‐BLOK
Blok orang‐orang yang agresif dalam bertanya dan menjawab serta

memberikan pertanyaan lain untuk mereka.
• BANTERING‐BERCANDA
Bercandalah untuk mencairkan suasana yang kurang nyaman ataupun

tegang dengan mengajak audiens.

BRAINSTORMING

• TANYA
Tanyakan atau provokasikan mengenai suatu ide. Jika

memungkinkan, tunggu sekitar 45 detik sebelum
memberikan tanggapan lebih lanjut

• REKAM
Rekam semua ide dalam kertas/papan tulis dan evaluasi

setelah sesi training berakhir
• RANGSANG
Rangsang dengan teknik 4 B‐Ing
• SIMPULKAN
Simpulkan ide‐ide terkumpul. Gunakan audiens untuk

memilih yang terbaik.

BELAJAR DARI SOCRATES
cara merangsang audiens untuk aktif

• TAHU JAWABAN yang diinginkan

• Buat PERTANYAAN TERBUKA

• BAHASAKAN sendiri jawaban
audiens

• SIMPULKAN hasil jawaban audiens
yang terkumpul

• TAMBAHKAN poin anda

MENGATUR TEMPO TRAINING



PENGATURAN TEMPO TRAINING

Ada dua hal yang akan mempengaruhi waktu
penyampaian materi dan diskusi saat training, 
yaitu:

1. Tingkat pendidikan dan wawasan audiens
‐ RENDAH berarti LAMBAT
‐ TINGGI berarti CEPAT
2. Gaya kita memberikan training
‐ Tajam/Otoriter/Direktif berarti CEPAT
‐ Rileks/Informal/Fasilitatif berarti SLOW

MENGUBAH TEMPO TRAINING

• Menjadi LAMBAT

Gunakan banyak KASUS, CONTOH, ANEKDOT 
dan CERITA. Gaya BICARA MELAMBAT. 
Bertanya mengenai PERTANYAAN TERBUKA

• Menjadi CEPAT

Gunakan nada MENGARAHKAN, 
MEMPERPENDEK WAKTU diskusi, bertanya
PERTANYAAN TERTUTUP. Gaya BICARA CEPAT

MENGHADAPI AUDIENS

MENGHADAPI TIPE KEPRIBADIAN 
AUDIENS

• Si Pengejek

‐ Jangan pernah menyerah

‐ Cari nilai positif

‐ Tunggu audiens ini mengeluarkan pernyataan
yang kurang benar lalu lemparkan pernyataan
itu pada audiens



MENGHADAPI TIPE KEPRIBADIAN 
AUDIENS

• Si Tahu Banyak

‐ Tunggu selesai menyampaikan pendapat

‐ Ucapkan terima kasih

‐ Coba untuk fokus kembali

‐ Berikan pertanyaan yang cukup sulit dan
minta audiens lain memberikan tanggapan

MENGHADAPI TIPE KEPRIBADIAN 
AUDIENS

• Si Tukang Mengeluh

‐ Buat audiens ini bertanya atau
menyampaikan tanggapan secara
spesifik

‐ Tunjukkan bahwa materi training 
yang kita berikan adalah hal yang 
positif dan konstruktif

‐ Berikan pandangan yang tajam

MENGHADAPI TIPE KEPRIBADIAN 
AUDIENS

• SI TUKANG BISIK

‐ Berhenti sejenak, buat mereka melihat kita
dan dengan bahasa non verbal meminta kita
untuk melanjutkan

‐ Gunakan metode MERCUSUAR

MENGHADAPI TIPE KEPRIBADIAN 
AUDIENS

• SI DIAM
‐ Kalau audiens adalah seorang yang 
pemalu, maka tanyakan sebuah
pertanyaan mudah, rangsang ego dia
untuk berdiskusi, bakar rasa percaya
dirinya. 

‐ Kalau audiens sedang merasa
kebosanan, maka tanyakan sebuah
pertanyaan yang sulit, gunakan orang
lain ketika latihan



MENGHADAPI AUDIENS YANG SULIT
memahami filosofi judo

• Ketika berhadapan dengan audiens yang sulit, 
maka cara terbaik adalah dengan menarik
audiens ke dalam kondisi yang sulit sehingga
dia menjadi bingung dan menarik diri dari
situasi yang sulit.

MENYAMPAIKAN TRAINING MELALUI 
BAHASA TUBUH

MENGGUNAKAN BAHASA TUBUH

• POSTUR DAN GERAK TUBUH
Bagaimana menggunakan gerak tubuh? Posisi duduk? 
Cara berdiri?

• KONTAK MATA: Menggunakan metode MERCUSUAR
• ORIENTASI: Posisi kita di depan ruangan
• JARAK: Seberapa dekat jarak kita dengan audiens
• PENAMPILAN: Bagaimana penampilan terbaik kita di
depan audiens?

• EKSPRESI EMOSI: Apakah sudah menggunakan
ekspresi wajah untuk mengekspresikan emosi?

BAHASA TUBUH dari POSISI TANGAN
(1) Menunjukkan rasa percaya diri (arogansi intelektual)
(2) Khawatir, cemas
(3)Ragu‐ragu
(4) Kritik/Evaluasi
(5) Meragukan maksud orang lain

1 2

3 4 5



BAHASA TUBUH dari POSISI DUDUK
(1) Menutup diri/defensif
(2) Tertutup
(3) SIAP !!!
(4) PeDe Luar Biasa
(5) Tidak disetujui

1 2

3 4 5

BAHASA TUBUH dari POSISI BERDIRI
(1) SIAP, dominan
(2) Mengendalikan diri
(3) Terbuka
(4) Otoriter, berusaha mempengaruhi
(5) Santai Rileks

1 2

3 4 5

1o TRIK JITU TRAINER

1. Jangan biarkan mata anda terus menatap pada contekan/catatan

2. Jangan baca apapun kecuali kutipan pernyataan

3. Tegang itu biasa. Kalau anda tidak tegang berarti ada masalah
dalam diri anda.

4. Eksplorasi gerak tubuh dan bahasa verbal anda

5. Lakukan sekarang

6. Lakukan jeda diam

7. Gunakan ekspresi HUMOR anda

8. SEMANGAT!!! Apa jadinya audiens kalau anda tidak semangat

9. Jangan terlalu prosedural/teknik

10. KISS!!!! Keep It Simple STUPID!!!

SELAMAT MENJADI TRAINER!!!


