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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Melalui penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti saat ini tentang Teknik 

Public speaking Pendongeng Di Kampung Dongeng dapat disimpulkan bahwa teknik 

public speaking yang digunakan oleh Kak Tedi saat mendongeng antara lain : 

a. Dalam penyampaian dongeng Kak Tedi menggunakan rumus mendongeng yang 

dikenal dengan teknik SMILE. Teknik SMILE merupakan singkatan dari Suara 

unik, Media bercerita, Isi cerita, Lisan berbahasa, dan Empati. Suara unik untuk 

mengisi 3 hal yakni suara narasi, suara tokoh, dan suara ilustrasi. Media 

bercerita yang paling mendasar bagi seorang pendongeng yaitu mimik wajah. 

Isi cerita harus menyesuaikan pada tingkat usia pendengarnya. Lisan berbahas 

dalam mendongeng harus dipenuhi dengan kata positif dan memperhatikan 

penggunaan SPOK dengan baik dan benar. Empati adalah poin terpenting yang 

harus dibangun oleh pendongeng kepada pendengarnya.  

b. Dalam mendongeng Kak Tedi juga memperhatikan aspek-aspek seperti : (1) 

tempat dan waktu mendongeng, (2) intonasi suara, (3) pemilihan bahasa, (4) 

penguasaan terhadap anak yang tidak fokus, (5) tahapan membuka dongeng, (6) 

tahapan menutup dongeng dan (7) mengemas cerita dongeng agar menarik dan 

lucu. 

c. Kak Tedi dalam praktik mendongeng lebih cenderung memilih tempat di luar 

ruangan agar anak tidak berdesak-desakan dan nyaman saat mendengarkan 

dongeng. Durasi waktu mendongeng yang Kak Tedi lakukan di antara 30-35 

menit sudah termasuk tahap pembuka, tahap menyampaikan cerita dan tahap 

penutup. Dalam pemilihan bahasa Kak Tedi menggunakan bahasa Indonesia 

yang santai dan tetap sopan dan juga menyelipkan bahasa daerah. Penguasaan 

terhadap anak yang tidak fokus Kak Tedi menggunakan teknik ice breaking 

seperti tepuk-tepuk, mengalihkan fokus dengan memanggil dengan panggilan 

“Teman-Teman” dan bermain tebak-tebakan suara hewan. Untuk tahapan 

membuka dongeng Kak Tedi memulai dengan membuka salam, kemudian 

memperkenalkan diri, dan melakukan gerakan yang diiringi nyanyian yang 

liriknya dibuat oleh Kak Tedi. Untuk tahapan menutup dongeng Kak Tedi 
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mengajak anak untuk mereview poin-poin dari dongeng dan menggunakan 

tebak-tebakan atau tanya jawab seputar dongeng yang telah disampaikan.  

d. Faktor pendukung public speaking oleh pendongeng adalah stamina 

pendongeng pada saat pelaksanaan kegiatan mendongeng. Antusiasme 

pendengar yang ingin mendengarkan cerita dongeng. Kesadaran pihak-pihak 

seperti para pendidik serta orang tua yang membutuhkan dongeng sebagai 

media bermain dan hiburan bagi anak. 

e. Faktor penghambat public speaking oleh pendongeng adalah kendala di alat 

pengeras suara. Cuaca yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksi dengan 

tepat. Ketersediaan tempat yang nyaman bagi khalayak yang terkadang tidak 

bisa diprediksi di setiap tempat pelaksanaan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Teknik Public speaking Pendongeng Di 

Kampung Dongeng, terdapat beberapa saran yang ditemukan peneliti, saran yang 

dapa disampaikan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber acuan serta dapat 

dipertimbangkan oleh jurusan komunikasi FISIP UNSOED Purwokerto 

sebagai refensi tambahan terhadap pembahasan keterkaitan dengan 

retorika public speaking. 

2. Melalui penelitian ini juga diharapkan bahwa mahasiswa khususnya Ilmu 

Komunikasi dapat mengimplementasikan teori serta teknik-teknik dalam 

public speaking dalam praktik komunikasi publik. 

3. Bagi pendongeng diharapkan dapat menuangkan ilmunya berupa karya 

buku maupun pelatihan mendongeng untuk memberikan ilmu tentang 

teknik dalam mendongeng sehingga siapapun bisa mendongeng sesuai 

dengan teknik yang dilakukan pendongeng di Kampung Dongeng. 

4. Bagi pendongeng juga diharapkan dapat terus menyebarluaskan kekuatan 

sebuah dongeng agar tetap lestari dan bisa menjadi salah satu media 

bermain dan hiburan bagi anak di masa kedepannya.  

5. Bagi pembaca diharapkan ikut serta untuk menghidupkan kembali budaya 

mendongeng untuk anak-anak untuk memudahkan dalam menasehati atau 

menyampaikan nilai-nilai kehidupan. 

6. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. Kemudian peneliti selanjutnya dapat menindak lanjut 

penelitian ini dengan variansi dan litertur yang lebih mendalam guna untuk 
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pemahaman lebih lanjut dan lebih detail bagaimana teknik public speaking 

yang dilakukan oleh pendongeng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


