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Keterampilan Komunikasi. 
 

Mata pelajaran Kompetensi Kejuruan Administrasi Perkantoran dengan 

standar kompetensi Public Speaking mempunyai tujuan pembelajaran yaitu 

membentuk keterampilan soft skill siswa dalam berkomunikasi di depan umum. 

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa keterampilan siswa berkomunikasi 

secara verbal yaitu 6,4%, komunikasi non verbal hanya 36,6%, komunikasi secara 

intonasi 22,5%. Sedangkan hasil pra tindakan menunjukkan tidak ada siswa 

dengan kategori sangat terampil, kategori siswa terampil 12 atau 30%, kategori 

siswa kurang terampil 19 atau 47,5%, kategori siswa tidak terampil 7 atau 17,5%, 

kategori siswa sangat tidak terampil 2 atau 2,5%. 

Cara yang dapat digunakan sebagai stimulus untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi siswa di depan umum yaitu dengan memilih model 

pembelajaran yang tepat yaitu Think-Pair-Share untuk di aplikasikan dalam 

proses pembelajaran. 

Subjek penelitian Kelas X1 AP 1 Jurusan Administrasi Perkantoran SMK 

N 2 Blora Tahun Ajaran 2012/2013. Prosedur penelitian terdiri dari dua siklus, 

setiap siklus terdapat dua pertemuan meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Instrumen pengumpulan data adalah lembar penilaian 

keterampilan, soal evaluasi, lembar observasi aktivitas siswa dan guru. 

Hasil penelitian siklus I, kategori sangat terampil 7,5% atau 3 siswa, 

kategori terampil 65% atau 26 siswa, kategori kurang terampil 25% atau 10 siswa, 

kategori tidak terampil 2,5% atau 1 siswa, kategori sangat tidak terampil 0% atau 

0 siswa. Hasil penelitian siklus II, kategori sangat terampil yaitu 27,5% atau 11 

siswa, kategori terampil 72,5% atau 29 siswa, dan tidak ada siswa yang masuk 

dalam kategori kurang terampil, tidak terampil dan sangat tidak terampil. 

Berdasarkan hasil penelitan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan 

model pembelajaran TPS dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa 

mata pelajaran Kompetensi Kejuruan Kompetensi Dasar MC Kelas X1 AP 1 

SMK N 2 Blora. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya waktu yang cukup dan 

intensitas latihan berkomunikasi di depan umum dalam proses pembelajaran serta 

memaksimalkan dan memberikan variasi penerapan model pembelajaran TPS. 
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ABSTRACT 

Amri Nur Syihab. 2013. Implementation Learning Method of  Think-Pair-Share 

With Public Speaking To Increase The Skillfulness Of Student Communication    

(Lesson Of Basic Vocational Competency MC Class XI AP I Of                   

Office Administration SMK N 2 Blora In Academic Year 2012/2013).                       

Skripsi. Economy Department Student. Semarang State University.                                              

Counsellor I: Dr. Ade Rustiana, M. Si., Consellor II: Nina Oktarina, S. Pd., M. Pd. 

Key word : Think-Pair-Share learning method, public speaking, 

communication skillfulness. 

Vocational competency of office administration lesson with standart 

competency public speaking has learning’s aim, that is build skillfulness soft skill 

student to communicate in front of public. The first result of observation shows 

that skillfulness of student communication in verbal is 6,4%, non verbal 

communication is only 36,6%, emotional communication is 22,5%. Whereas pra 

action shows that there is no the skillfulest of student category,  skillful student 

category is 12 or 30%,rather skillful student category is 19 or 47,5%, unskillful 

student catefory is 7 or 17,5%, quiet unskillful student category is 2 or 2,5%. 

The Method that can be used as stimulation to increase the skillfulness of 

student communication in front of public is with choosing the right learning 

mode, that is think-pair-share to aplicated in learning process. 

The resource subject is class XI AP I of office administration SMK N 2 

Blora in academic year 20012/2013. The resource procedur consist of 2 cyclus, 

every cyclus consist of 2 meeting covers planning,implementation,observation, 

and reflexion. Instrument of collecting data is skillfulness evaluation sheet, 

evaluation question, observation sheet of student and teacher’s activity.   

Result of resource cyclus I, quiet skillful category is 7,5% or 3 student, 

skillful category is 65% or 26 student, rather skillful category is 25% or 10 

student, unskillful category is 2,5% or 1 student, quiet unskillful category is 0% or 

0 student. Result of resource cyclus II, quite skillful category is 27,5% or 11 

student, skillful category72,5% or 29 student and there is no student that enter in 

rather skillful,unskillful and quite unskillful. 

Based on the resource result can be taken the conclusion that 

implementation TPS learning mode can increase the skillfulness of student 

communication in lesson of basic vocational competency MC class XI AP I of 

office administration SMK N 2 Blora. Advice that can be given is need enough 

time and intensify communicate exercise in front of public in learning process 

with maximum and give variation implementation mode in learning TPS.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lembaga pendidikan kejuruan mengemban amanah agar dapat 

memberikan pendidikan yang baik dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

yang unggul. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan        

(SMK) yang dikemukakan Direktorat Pembina SMK yaitu meningkatkan 

kecerdasan, kepribadian, pengetahuan, akhlaq mulia, untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya agar dapat 

bekerja secara efektif dan efisien maka harus menguasai bidang keahliannya, 

mempunyai etos kerja, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan 

pekerjaannya. 

Kurikulum dalam hal ini memegang peranan penting untuk mewujudkan 

SDM yang berkualitas. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (UU No. 20 tahun 2003 pasal 1). Permendiknas Nomor 23 

tahun 2006 mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan 

pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta berpedoman pada panduan 

yang disusun oleh Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP).  
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Sudira (2006: 15) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK 

dirancang dengan menganut prinsip kurikulum berbasis kompetensi (competency-

based curriculum), kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad-based 

curriculum), kurikulum berbasis produksi (production-based curriculum). 

Pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (competency-based curriculum), 

harus menganut pembelajaran tuntas agar dapat mencapai penguasaan terhadap 

sikap (attitude), ilmu pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill). Definisi 

keterampilan (skill) menurut Sudjana (2012: 17) sebagai berikut : 

Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan 

manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari. Keterampilan 

bergerak dari yang teramat sederhana ke yang sangat komplek. 

Keterampilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu keterampilan 

Psikomotor dan Intelektual. 

   

Elizabet Simpson dalam Rifa’i (2009: 89) menyebutkan salah satu kategori jenis 

perilaku untuk ranah Psikomotorik adalah Gerakan Terbimbing, yaitu :  

Gerakan Terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 

keterampilan yang sangat komplek. Hal ini meliputi peniruan (mengulangi 

tindakan yang didemonstrasikan pendidik) dan mencoba-coba (dengan 

menggunakan pendekatan gerakan ganda untuk mengidentifikasi gerakan 

yang baik). Kecukupan kinerja ditentukan oleh pendidik atau oleh 

seperangkat kriteria yang sesuai. 

 

Berdasarkan definisi Sudira mengenai prinsip pembelajaran tuntas (mastery 

learning), keterampilan merupakan soft skill yang harus dimiliki peserta didik 

sebagai salah satu acuan dalam ketuntasan target belajar. Penilaian tingkah laku 

dasar sebagai acuan untuk menetapkan tingkat keterampilan siswa menurut 

Hamalik (2008: 177) yaitu : 
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1. Menganalisis keterampilan dalam arti rangkaian unit-unit Stimulus-Respon 

(S-R). Apakah siswa telah memperoleh unit-unit rangkaian S-R untuk 

melakukan keterampilan tersebut. 

2. Menganalisis komponen keterampilan yang diperlukan untuk mempelajari 

yang lebih komplek, apakah siswa mempelajari komponen-komponen 

keterampilan yng dijadikan dasar penilaian. 

3. Menilai abilitas psikomotor siswa, baik jasmani maupun manipulatif. Guru 

perlu mengajarkan jika siswa belum mempelajarinya dan mengetahuinya, 

hasil penilaian dapat digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. 

Peningkatan keterampilan peserta didik dapat ditingkatkan melalui 

kegiatan pembelajaran, saat kegiatan pembelajaran berlangsung pendidik dapat 

menyampaikan tingkat prestasi peserta didik yang diharapkan, memberikan 

demonstrasi mengenai bagian-bagian penting yang akan dinilai, memberikan 

latihan dasar kepada peserta didik, memberikan latihan tambahan dan evaluasi 

yang tepat serta memberikan umpan balik terhadap peserta didik untuk 

peningkatan keterampilan.  

Sistem pengajaran di kelas memberikan guru sebagai kedudukan yang 

sangat penting karena guru memiliki kedudukan tertinggi dalam proses 

pembelajaran, memberikan pengajaran, arahan, mengawali dan mengakhiri proses 

pembelajaran. Berdasarkan peranan guru tersebut maka dibutuhkan guru yang 

terampil dalam proses pembelajaran, menurut Hamalik (2008: 195) keterampilan 

dalam mengajar diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu aspek materi, modal 

kesiapan dan keterampilan operasional. Aspek materi kaitannya yaitu dengan 
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bagaimana menarik perhatian siswa terhadap materi pembelajaran, sistematika 

dalam penyampaian, dan mengakhiri pembahasan. Aspek modal kesiapan yaitu 

mengenai berbagai sikap yang harus diperhatikan guru saat pembelajaran 

berlangsung meliputi gerak, suara, variasi media, variasi pengajaran. Aspek 

operasional terdiri dari keterampilan interaksi saat pembelajaran meliputi 

membuka, memberikan motivasi, melibatkan siswa, mengajukan pertanyaan, 

menanggapai siswa, sampai dengan mengakhiri pembelajaran,                  

(Hamalik, 2008: 211).  

Pembelajaran yang efektif tidak hanya menitik beratkan pada aktifitas 

guru dan siswa, pemilihan fariasi dalam pembelajaran juga akan meningkatkan 

tujuan pembelajaran, menurut Iru (2012: 1) : 

Kompetensi dan tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal apabila 

pemilihan pendekatan, metode, strategi, dan model-model pembelajaran 

tepat disesuaikan dengan materi, tingkat kemampuan siswa, karakteristik 

siswa, kemampuan sarana dan prasarana dan kemampuan guru dalam 

menerapkan secara tepat guna pendekatan, metode, strategi dan model-

model pembelajaran.  

 

Maka dari itu perlu dirancang pola pembelajaran Learning By Doing yaitu belajar 

melalui aktivitas nyata. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

menekanakan terhadap pembelajaran teori dan aktifitas nyata adalah              

Think-Pair-Share (TPS) atau berfikir berpasangan dengan tujuan untuk 

membentuk interaksi antar siswa. Model pembelajaran TPS pertama kali 

dikembangkan oleh Frang Lyman dan rekan kerjanya di Universitas Maryland, 

menurut Arends (1997) dalam Iru (2012: 62) model pembelajaran TPS merupakan 

suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas.          
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Iru (2012: 62) Strategi TPS adalah model pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.  

SMK N 2 Blora merupakan sekolah dengan kelompok bisnis manajemen 

dan terdapat empat jurusan salah satunya yaitu jurusan Administrasi Perkantoran. 

Berdasarkan hasil observasi dalam pembelajaran Kompetensi Kejuruan dengan 

bahasan MC tingkat keterampilan siswa dalam berkomunikasi secara verbal yaitu 

6,4%, keterampilan komunikasi secara visik atau non verbal hanya 36,6%, 

Penggunaan Intonasi Suara 22,5%, (lembar observasi terlampir). Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa kurang menguasai komunikasi secara verbal, 

komunikasi secara non verbal maupun penggunaan intonasi suara.  

Cara yang dapat digunakan sebagai stimulus untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi siswa dalam membawakan acara atau MC adalah 

dengan memilih model pembelajaran yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian 

dengan menggunakan model pembelajaran TPS yang dilakukan oleh Hiyasa 

Kitaoka, PhD terhadap mahasiswa jurusan Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 

Franklinn College menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 60% menunjukkan 

keberhasilan dalam proses pembelajaran problem solver. Penelitian lain yang 

dilakukan pada kelaas X SMA N 8 Surakarta menunjukkan bahwa dengan model 

pembelajaran TPS pada kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol dalam 

ranah psikomotornya, berdasarkan data dari tiga observer menunjukkan bahwa 

siswa kelas eksperimen lebih teliti dalam mengamati, mencatat, berdiskusi, 

mengajukan pertanyaan dan menyimpulkan materi pembelajaran. 
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Model pembelajaran TPS menuntut siswa untuk berfikir, berpasangan 

dan membagi hasil diskusinya dengan teman di depan kelas sehingga timbul 

interaksi siswa. Harapannya dengan penerapan model pembelajaran ini dapat 

memberikan kepercayaan diri untuk tampil dan berkomunikasi didepan kelas agar 

keterampilan komunikasi siswa secara verbal dan non verbal dapat meningkat. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Think-Pair-Share Melalui Public Speaking 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Siswa. (Pada Mapel Kompetensi 

Kejuruan Kompetensi Dasar MC Kelas X1 AP 1 Jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK N 2 Blora Tahun Ajaran 2012/2013). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah Penerapan Model Pembelajaran TPS melalui public speaking dapat 

menigkatkan keterampilan komunikasi siswa pada mata pelajaran 

Kompetensi Kejuruan kelas XI AP 1 Jurusan Administrasi Perkantoran   

SMK N 2 Blora ? 

2. Seberapa besar peningkatan keterampilan komunikasi siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran TPS melalui public speaking pada mata 

pelajaran Kompetensi Kejuruan kelas XI AP 1 Jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK N 2 Blora? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Memberikan penjelasan, gambaran dan analisis penggunaan model 

pembelajaran TPS melalui public speaking dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi siswa kelas XI AP 1 SMK N 2 Blora pada mata pelajaran 

Kompetensi Kejuruan Administrasi Perkantoran. 

2. Mengetahui seberapa besar peningkatan keterampilan komunikasi siswa 

dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TPS melalui 

public speaking pada mata pelajaran Kompetensi Kejuruan Administrasi 

Perkantoran kelas XI AP 1 SMK N 2 Blora. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penelitian mengenai penerapan model pembelajarran TPS 

melalui Public Speaking pada mata pelajaran Kompetensi Kejuruan Administrasi 

Perkantoran yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menambah kajian dan 

referensi dalam khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dan 

mengembangkan pemahaman dari teori-teori yang pernah diperoleh selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan di dalam kelas. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

1. Bagi penulis, sebagai pengetahuan dalam pendidikan untuk selalu 

dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Bagi guru, untuk dapat meningkatkan keterampilan siswa dengan model TPS 

melalui Public Speaking dalam proses pembelajaran di kelas. 



8 
 

 

3. Bagi siswa, untuk menambah keterampilan siswa dengan kegiatan 

pembelajaran yang menarik. 

4. Bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan, referensi mengenai 

implementasi model TPS melalui Public Speaking dalam pembelajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Keterampilan  

2.1.1. Pengertian Keterampilan 

Definisi keterampilan menurut Sudjana (2010: 17) yaitu pola kegiatan 

yang bertujuan, yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang 

dipelajari. Keterampilan bergerak dari yang sangat sederhana sampai ke yang 

sangat komplek. 

Terdapat dua jenis keterampilan yang dikemukakan oleh Sudjana (2010: 

17) yaitu keterampilan psikomotorik dan keterampilan intelektual. Contoh 

keterampilan psikomotorik yaitu menari, memainkan alat musik, bernyanyi dan 

lain sebagainya, sedangkan keterampilan secara intelektual yaitu memecahkan 

soal hitungan, melakukan penelitian, membuat kesimpulan dan lain sebagainya. 

Definisi diatas menunjukkan bahwa keterampilan merupakan pola 

kegiatan yang memerlukan suatu tahapan proses untuk mencapai kemahiran atau 

terampil dari yang sangat sederhana sampai terampil bergerak yang sangat 

komplek. Terampil yang sangat komplek tersebut bisa dikatakan keterampilan 

yang sempurna karena jarang dan bahkan tidak di jumpai lagi kesalahan dalam 

belajar keterampilan. Belajar keterampilan tersebut seseorang akan bisa terampil 

secara intelektual maupun terampil secara psikomotoriknya. 
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2.1.2. Klasifikasi Keterampilan 

Hamalik (2008: 174) Keterampilan dapat diklasifikasikan berdasarkan 

karakteristik rangkaian respon yaitu koherensi, kontinuitas, dan kompleksitas.  

1. Rangkaian respon yang koheren yaitu gerakan berjalan dan berbicara, 

kedua hal tersebut memiliki derajat koherensi yang tinggi bila 

dibandingkan dengan berenang dan menulis. 

2. Rangkaian respon kontinuitas berlangsung secara berkelanjutan yang di 

dalamnya terdapat fase-fase tertentu.  

3. Keterampilan kompleksitas yaitu rangkaian respon yang berbeda-beda 

yang terjadi dalam jangka waktu dan tempat secara padat atau penuh. 

Definisi diatas memberikan pemahaman bahwa karakteristik 

keterampilan respon secara koheren yaitu keterampilan yang mempunyai 

hubungan serta mudah untuk dilakukan, sedangkan rangkaian respon kontinuitas 

secara berkelanjutan memungkinkan agar memberikan pelatihan secara terus 

menerus agar terampil mengerjakan sesuatu contohnya yaitu keterampilan 

berkendara, keterampilan mengolah bola, keterampilan berbicara dan lain 

sebagainya, sedangkan keterampilan kompleksitas yaitu keterampilan yang 

memberikan pembelajaran yang lebih komplek misalnya bahasa Inggris akan 

sangat komplek dibanding dengan bahasa China. 

2.1.3. Tahap-tahap Belajar Keterampilan 

Terdapat tiga tahap dalam mempelajari keterampilan (Hamalik, 

2008:174-175), yaitu : 

1. Tahap Kognitif. 

Tahap kognitif siswa mencoba untuk mengintelektualisasikan 

keterampilan yang akan dilakukan.  
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2. Tahap Fiksasi. 

Pola tingkah laku yang betul dilatih sampai tidak terjadi lagi kekeliruan 

mendasar.  

3. Tahap Autonomous. 

Tahap ini ditandai oleh peningkatan kecepatan perilaku dalam 

keterampilan yang benar maknanya untuk memperbaiki ketidak 

cermataan, dalam tahapan ini tidak terjadi lagi kekeliruan, usaha untuk 

menambah kesempurnaan. 

Berdasarkan tahapan keterampilan di atas dimulai dari tahapan kognitif, 

dalam hal ini guru memberikan ketentuan atau prosedur hal yang akan dilakukan 

serta memberikan informasi serta pembenaran jika terdapat kekeliruan yang 

dilakukan siswa. Berikutnya yaitu tahapan fiksasi, dalam pembelajaran pada 

tahapan ini memungkinkan siswa untuk belajar secara terus menerus atau continue 

sehingga tidak terjadi kesalahan yang mendasar. Tahapan yang terakhir yaitu 

tahap autonomous, pada tahapan keterampilan ini jarang atau bahkan tidak lagi 

dijumpai kekurangan dalam belajar keterampilan, seseorang dapat dikatakan 

sempurna keterampilannya. 

2.1.4. Pengertian Keterampilan Komunikasi 

Sirait (2012: 39) mendefinisikan komunikasi sebagai berikut : 

Komunikasi adalah seperangkat kata yang disusun secara terstruktur sehingga 

menjadi kalimat yang mempunyai arti. D. Lawrence Kincaid dalam Cangara 

(2006: 19) Komunikasi dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.  

Definisi diatas menunjukkan bahwa komunikasi merupakan kegiatan 

penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan dari suatu pihak ke pihak 

lainnya agar dapat memberikan perubahan pemikiran, perilaku dan tindakan 
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sehingga tujuan komunikasi tercapai. Effendy (2011: 9) mendefinisikan bahwa 

komunikasi dapat berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang 

dipercakapkan. Menurut Soyomukti (2010: 36). Konsep kesamaan makna tersebut 

meliputi motif (motive), sikap (attitude), dan tingkah laku (behavior).  

Kesamaan makna tersebut dalam komunikasi dapat diartikan sebagai 

kesamaan terhadap pemikiran, konsep serta perubahan perilaku dari informasi 

atau pesan yang disampaikan atau terjadinya feed back atau imbal balik.  

2.2. Tinjauan Komunikasi 

2.2.1. Bentuk-bentuk Komunikasi 

Komunikasi ditinjau dari bentuknya terdapat beberapa macam bentuk 

komunikasi, Menurut Effendy (2011: 7) bentuk komunikasi terdapat 4 macam, 

yaitu antara lain : 

1. Komunikasi Persona (Personal Communication). 

a. Komunikasi Intrapersona (Intrapersonal Communnication). 

b. Kumunikasi Antarpersona (Interpersonal Communication). 

2. Komunikasi Kelompok (Group Communication). 

a. Komunikasi Kelompok Kecil. 

b. Komunikasi Kelompok besar (Public Speaking / Large Group 

Communication).  

3. Komunikasi Massa (Mass Communication). 

4. Komunikasi Medio (Medio Communication). 

Bentuk-bentuk komuniksasi di atas dijabarkan lebih jelas oleh Soyomukti 

yaitu sebagai berikut: 

1. Komunikasi Komunikasi Intrapersona (Intrapersonal Communnication) 

yaitu: Komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri (self talk),    
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(Soyomukti, 2010: 103). Komunikasi ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

ditujukan untuk diri sendiri misalnya dengan instropeksi diri. 

2. Kumunikasi Antarpersona (Interpersonal Communication) yaitu : 

Interaksi antara seorang individu dan individu lainnya tempat lambang-

lambang pesan secara efektif digunakan, terutama dalam hal komunikasi 

antar-manusia menggunakan bahasa, (Soyomukti, 2010: 141). Komunikasi 

antar pribadi atau interpersonal melibatkan dua orang, dengan beberapa orang 

dan bahkan dengan banyak orang. 

3. Komunikasi Kelompok Kecil adalah komunikasi yang ditinjau kepada kognisi 

komunikan, komunikasi kelompok kecil misalnya kuliah, ceramah, diskusi, 

seminar, rapat. (Soyomukti, 2010: 177). 

4. Komunikasi Kelompok besar (Public Speaking / Large Group 

Communication). Komunikasi dalam kelompok besar lebih cenderung kepada 

afeksi (perasaan) komunikan. (Soyomukti, 2010: 177). Komunikasi ini 

melibatkan banyak orang, sifatnya satu arah. 

5. Komunikasi Massa (Mass Communication). 

Soyomukti (2010: 192) Komunikasi massa adalah proses tempat suatu 

organisasi yang komplek dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi 

atau mengirim pesan pada khalayak yang besar, heterogen dan tersebar. 

Maksud dari definisi diatas yaitu komunikasi yang ditujukan kepada khalayak 

yang besar dan heterogen dengan menggunakan alat atau media cetak atau 

elektronik dengan tujuan untuk memberikan informasi, memberikan 

pemahaman dan mempengaruhi. Komunikasi ini biasanya terdapat di saluran 



14 
 

 

media elektronnik seperti televisi, radio, internet dan media cetak misalnya 

spanduk, brosur, papan reklame dan sebagainya. Komunikasi ini lebih menitik 

beratkan terhadap media yang digunakan dalam komunikasi. Beberapa jenis 

dari komunikasi medio antara lain surat, telepon, pamflet, poster, spanduk, 

(Soyomukti, 2010:7). 

2.2.2. Prinsip-Prinsip Komunikasi 

Prinsip komunikasi perlu diketahui untuk memahami hakikat 

komunnikasi. Menurut Muhammad (2009: 19) Prinsip komunikasi terdapat empat 

macam, yaitu antara lain : 

1. Komunikasi adalah Suatu Proses. 

Komunikasi merupakan suatu proses terus menerus yang tidak 

mempunyai permulaan dan akhir serta berubah-ubah.  

2. Komunikasi adalah Sistem. 

Komunikasi terdiri dari berbagai komponen dan masing-masing 

komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing untuk 

mnciptakan suatu komunikasi.  

3. Komunikasi Besifat Interaksi dan Transaksi. 

Interaksi adalah saling bertukar komunikasi, Transaksi berarti 

menyandikan dan menginterpretasikan pesan yang diterimanya.  

4. Komunikasi Dapat Terjadi Disengaja Maupun Tidak Disengaja. 

Komunikasi disengaja terjadi apabila pesan yang mempunyai maksud 

tertentu dikirimkan kepada penerima yang dimaksudkan. Komunikasi 

tidak disengaja yaitu pesan tidak disengaja dikirimkan atau tidak 

dimaksudkan untuk orang tertentu untuk menerimanya.  

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip komunikasi 

meliputi beberapa aspek diantaranya yatitu komunikasi merupakan suatu proses 

maksudnya dalam suatu proses tersebut melibatkan beberapa komponen-

komponen komunikasi sekanjutnya yaitu komunikasi merupakan sistem, sistem 

komunikasi ini memberikan gambaran bahwa komunikasi meliputi kegiatan yang 
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melibatkan komponen-komponen komunikasi, tugas dari komponen tersebut 

mempunyai peranan masing-masing dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan. 

Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi maksudnya yaitu interaksi dalam 

komunikasi dapat berlangsung dengan komunikasi dua arah minimal terdapat dua 

orang yang saling bertukar informasi, sehingga ada tanggapan, opini maupun 

respon dari kedua belah pihak yaitu komunikator dan komunikan. Transaksi 

komunikasi bersifat satu arah yaitu komunikan bersifat pasif aktif, meskipun 

tindakannya pasif akan tetapi pemikirannya dan interprestasinya bersifat aktif. 

Teakhir yaitu komunikasi disengaja atau tidak disengaja, komunikasi disengaja 

dimaksudkan untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada komunikan 

agar komunikan mengerti dan faham terhadap isi pesan sedangkan komunikasi 

tidak disengaja merupakan kegiatan komunikator untuk menyampaikan informasi 

secara tidak sengaja akan tetapi ditanggapi serius oleh komunikan, contohnya 

yaitu komunikator melambaikan tangan dengan tidak sengaja, akan tetapi 

komunikan menerimanya bahwa gerakan tersebut ditujuakan kepada komunikan 

maka terdapat bebrapa pemikiran dan interpretasi dari komunikan. 

2.2.3. Fungsi Komunikasi 

Fungsi merupakan potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan 

tertentu, (Cangara, 2006: 55). Komunikasi sebagai kegiatan rutin yang dilakukan 

manusia tentu mempunyai fungsi yang dapat memberikan manfaat. Menurut 

Cangara (2006: 55-57) terdapat empat fungsi komunikasi, yaitu antara lain :  
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1. Fungsi komunikasi bagi diri sendiri : berfungsi untuk mengembangkan 

kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan 

kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian 

melalui komunikasi terhadap diri sendiri maka akan mengerti potensi-potensi 

dan kelemahan yang ada pada diri sendiri, sehingga mampu untuk 

menyesuaikan dan menempatkan diri dalam kehidupan masyarakat. 

2. Fungsi komunikasi antar pribadi : untuk meningkatkan hubungan insani 

(human relation) menghindari dan mengatasi konflik pribadi serta berbagi 

pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi 

tersebut memungkinkan orang untuk menjalin hubungan sosial yang baik, 

setelah itu terjadilah interaksi sosial. Komunikasi dalam hal ini mempunyai 

peranan penting agar tetap terjalinnya interaksi antara kedua belah pihak. 

3. Fungsi komunikasi publik, fungsi komunikasi publik yaitu untuk 

menumbuhkan semangat kebersamaan, mempengaruhi, memberi informasi, 

mendidik dan menghibur. Komunikasi publik tersebut dibatasi dalam 

kelompok kecil, biasanya berupa kuliah, seminar, ceramah dan lain 

sebagainya. 

4. Fungsi komunikasi Massa yaitu untuk menyebarluaskan informasi, meratakan 

pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain fungsi tersebut yaitu 

untuk memberikan motivasi terhadap hal-hal yang dilihat di media massa, 

memberikan pendidikan, dan sebagai hiburan.  
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2.2.4. Jenis-Jenis Komunikasi 

Menurut Sirait (2012: 40), Jenis komunikasi terbagi menjadi dua yaitu 

Komunikasi verbal dan Komunikasi non verbal: 

1. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan atau tertulis 

yang menggunakan suatu bahasa. Bahasa diartikan sebagai seperangkat kata 

yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi kalimat yang mempunyai 

arti.  

2. Komunikasi Non Verbal, Bovee dan Thill dalam Sirait (2012: 40) 

mendefinisikan Komunikasi non verbal adalah kumpulan isyarat, gerak 

tubuh, intonasi suara, sikap dan sebagainya yang memungkinkan seseorang 

berkomunikasi tanpa kata-kata.  

Berdasarkan devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi  verbal 

memungkinkan terjadinya komunikasi yang melibatkan minimal dua orang karena 

harus ada komponen komunikasi yaitu komunikator dan komunikan. 

Komunikator dalam komunikasi secara verbal menggunakan potensi dirinya 

berupa ucapan dengan menggunakan bahasa sehingga tersusun menjadi sebuah 

kalimat yang mempunyai arti dan maksud tertentu yang ditujukan kepada 

komunikan sehingga komunikan mengerti maksud dan tujuan komunikator dalam 

memberikan pesannya. Komunikasi secara non verbal sangat komplek karena 

bentuk komunikasi yang akan disampaikan tergantung ekspresi komunikator 

dalam menyampaikan pesan, ekspresi tersebut dapat diketahui dengan gerakan 
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tangan, gerakan kepala, tatapan mata, gerakan jari-jari tangan, gerakan kaki dan 

sebagainya, gerakan-gerakan tersebut disebut gerakan tubuh atau body language.  

Jenis komunikasi non verbal memberikan dukungan positif terhadap 

proses komunikasi, sesuai dengan pernyataan Cangara (2006:99) hal menarik dari 

kode non verbal yaitu studi Albert Mahrabian (1971) yang menyimpulkan bahwa 

tingkat kepercayaan seseorang dari pembicaraan yaitu 7% berasal dari bahasa non 

verbal, 38% berasal dari vocal suara dan 55% dari bahasa non verbal. Menurut 

Cangara (2006:101) Kode non verbal ini dapat dikelompokkan dalam beberapa 

bentuk antara lain : 

a. Kinesic adalah kode non verbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan 

badan, terdiri dari lima macam yaitu : 

1) Emblems yaitu isyarat yang mempunyai arti langsung dengan gerakan 

badan. Gerakan ini misalnya mengacungkan jempol berarti terbaik, 

mengepalkan tangan berarti ancaman dan lain sebagainya. 

2) Illustrator yaitu gerakan badan yang digunakan untuk menjelaskan 

sesuatu misalnya menjelaskan besarnya barang, naik, turun, atas, bawah 

dan lain sebagainya. 

3) Affect Displays yaitu isyarat karena dorongan emosional misalnya haru, 

sedih, tertawa, menangis. Hal tersebut disesuaikan dengan kesimpulan 

bahwa seseorang yang biasanya tertawa adalah ekspresi senang, 

menangis ekspresi sedih. 
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4) Regulator yaitu gerakan tubuh yang terjadi di bagian kepala contohnya 

mengangguk tanda setuju, menggeleng tanda menolak dan lain 

sebagainya. 

5) Adaptory yaitu gerakan badan yang dilakukan untuk menjelaskan 

kejengkelan. 

b. Gerakan Mata (Eye Gaze). 

Mark Knapp dalam Cangara (2006:103) mengemukakan fungsi gerakan mata 

dalam berkomunikasi yaitu : 

1) Untuk memperoleh umpan balik dari seseorang lawan bicara. 

2) Menyatakan terbukanya saluran komunikasi dengan tibanya waktu 

berbicara. 

3) Menyalurkan hubungan yaitu dengan kontak mata meningkatkan 

seseorang saling memerlukan. 

c. Paralanguage 

Paralanguage yaitu isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara 

sehingga penerima dapat memahami apa yang diucapkan. Maksud dari 

definisi tersebut yaitu tekanan kata untuk memberikan makna dari kata yang 

diucapkan, contoh kata diam, maka tekanan yang di berikan pada saat suasana 

gaduh yaitu dengan tekanan keras. 

2.2.5. Faktor Kebahasaan dan Non Kebahasaan 

Saat seseorang berkomunikasi mereka tidak berbicara untuk dirinya 

sendiri melainkan berbicara dengan menyangkut keberlangsungan komunikasi 
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dua arah. Menurut Badudu (2012: 50-57) pentingnya faktor kebahasaan dan non 

kebahasaan dalam berkomuikasi : 

1. Faktor Kebahasaan 

a. Lafal yang benar 

Lafal menyangkut pengucapan dan kata yang benar saat pengucapan, 

pengucapan kata-kata harus jelas terdengar. Contoh pengucapan unit 

dibaca yunit dll. 

b. Aksentuasi 

Aksentuasi atau tekanan kata, dalam bahasa indonesia tekanan kata tidak 

membedakan makna katanya akan tetapi secara umum tekanan kata jatuh 

pada satu suku kata sebelum suku kata akhirnya. Jadi dalam penggunaan 

aksentuasi ini dapat menghindari monoton seseorang dalam 

menyampaikan informasi atau pesan. 

c. Jeda 

Pemenggalan kalimat atau jeda biasanya tidak terlepas dari dialektika 

seseorang, yaitu bahasa daerah. Pemenggalan kata tergantung pada 

perasaan bahasa seseorang akan tetapi kemampuan ini dapat ditingkatkan 

melalui latihan memahami makna setiap makna dalam setiap kata dalam 

hubungan kalimat. 

d. Diksi 

Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan MC dalam membawakan 

acara. Kata yang digunakan hendaknya tepat, jelas dan bervariasi. Selain 
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itu harus menggunakan kata yang sudah dikenal di masyarakat. Misalnya 

kata ‘tepat’ dari pada ‘efisien’, ‘hemat’ dari pada ‘efisien’. 

e. Intonasi 

Penggunaan intonasi yang baik pendengar akan dapat memahami 

informasi dan meningkatkan daya tarik sehingga pendengarpun senang, 

bangga dan puas mengikuti jalannya acara. Intonasi menyangkut empat 

hal yaitu tekanan, nada, tempo dan jeda. 

f. Enuasi 

Enuasi adalah kejelasan pengucapan kata dan ketepatan pemenggalan 

kalimat. Hal ini penting dalam berkomunikasi khususnya saat melakukan 

publik speaking dengan teks, maka diperlukan cara berbicara dengan 

memperhatikan pemenggalan kata yang tepat. 

g. Menggunakan kalimat secara efektif 

Kalimat efektif yaitu kalimat yang mengandung pesan yang jelas, kalimat 

efektif terbukti jika pendengar memahami apa yang dikatakan oleh 

pmbicara. 

Contoh : kepada ibu.... waktu dan temapat kami sediakan. Lebih tepat 

jika. Kepada ibu.... kami persilahkan. 

2. Faktor Non-Kebahasaan  

a. Bersikap tenang 

Sikap tenang dalam berkomunikasi khusunya komunikasi publik 

diperlukan, hal ini bermaksud agar mampu menguasai situasi yang ada di 



22 
 

 

sekitar tempat acara, untuk mendukung sikap tenang maka diperlukan 

penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan. 

b. Tampil mengesankan 

Tampil mengesankan yaitu tampil dengan penuh wibawa, cerah, 

bersemangat, wajar, tidak berlebih-lebihan, tidak manja, dan tidak malu-

malu. Tampil mengesankan sangat penting karena penilaian orang lain 

biasanya lebih cenderung terhadap penampilan luar sebelum mengarah 

kepada penilaian kemempuan diri. 

c. Cepat tanggap dan kaya inisiatif 

Berbicara di depan umum sikap ini sangat penting ketika acara berjalan 

mendadak diluar rencana, hal ini dimaksudkan agar ketidak seusaian 

rencana tersebut tidak disadari oleh orang lain. 

d. Kaya improvisasi 

Kemampuan ini berkaitan dengan kekayaan rasa humor, jika seorang MC 

mempunyai rasa humor yang tinggi maka acara yang dilaksanakan tidak 

terkesan monoton, selain itu improvisasi diperlukan agar tidak kaku 

ketika melangsungkan acara. 

e. Tidak emosional 

Hendaknya dapat menahan rasa sedih, kesal, marah dan sebagainya. 

f. Memiiki suara yang enak di dengar 

Suara yang enak didengar adalah suara yang bersonansi bergema bukan 

suara yang bernada tinggi dan nyaring melengking. 
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2.3. Tinjauan Public Speaking 

2.3.1. Sejarah Public Speaking 

Praktik public speaking berlangsung sejak abad ke-5 SM pada zaman 

Yunani dikenal suatu ilmu yang mempelajari proses pernyataan antar manusia 

yaitu dikenal dengan bahasa rhetorike dan pada abad-abad berikutnya istilah 

tersebut berkembang di masa Romawi Kuno, pada masa tersebut istilah berbahasa 

Latin rhetorica, kata tersebut dalam bahasa yunani yaitu rethor. Sekarang istilah 

tersebut dikenal dengan kata retorika dalam bahasa inggris rhetoric.  

Di negara Yunani seni retorika kembangkan oleh Georgias (480-370 SM) 

yang dianggap sebagai guru retorika pertama. Di negara Yunani Kuno kaum yang 

paling banyak seni retorika yaitu kaum Sofis, merupakan kaum penggagas ide 

demokrasi dan pemerintahan yang mewakili rakyatnya, (Soyomukti, 2012: 13). 

Menurut Aristoteles dalam Badudu (2012: 10) retorika yaitu ilmu yang 

mengajarkan suatu keterampilan menemukan secara persuasif dan objektif suatu 

kasus dengan meyakinkan pihak lain akan kebenaran kasus yang dibicarakan. 

Maka dari itu retorika mempunyai suatu tujuan untuk mengajak, mempengaruhi, 

memberikan keyakinan pendengar atas suatu pembicaraan, informasi, gagasan 

pembicara sehingga dapat memberikan informasi, gagasan secara jelas dan benar. 

Fungsi retorika yang dikemukakan oleh Rakhmat dalam Badudu (2012:11) yaitu 

bidang studi komunikasi yang turut mengalami perkembangan dalam ilmu 

komunikasi. 
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Abad ke-20 retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu 

pengetahuan modern, khususnya ilmu-ilmu perilaku seperti sosiologi dan 

psikologi dan perlahan retorika mulai bergeser dan digantikan dengan istilah 

speech communication atau public speaking, (Badudu, 2012:11). 

2.3.2. Pengertian Public Speaking 

Sirait (2012: 43) mendiskripsikan Public Speaking sebagai berikut: 

Public Speaking adalah rangkaian cara berfikir yang didasarkan dari seluruh 

talenta manusia atas pengalaman masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan 

datang dan dipadukan dengan etika, pola perilaku, ilmu pengetahuan, teknologi, 

budaya, analisis keadaan dan faktor lainnya. Menurut Khan (2010: 49) Public 

Speaking merupakan metode sukses untuk menyampaikan pesan kepada orang 

lain. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa public speaking merupakan 

cara seseorang untuk berbicara di depan orang banyak. Public Speaking 

merupakan rumpun keluarga dari ilmu komunikasi yang memberikan gambaran 

mengenai kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di depan publik, 

kelompok maupun perseorangan dan merupakan metode untuk dapat berbicara di 

depan khalayak dengan baik dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai 

kegiatan penutup.  

Badudu (2012: 8) dalam komunikasi terdapat banyak cara tetapi cara 

yang paling baik yaitu melalui berbicara. Manusia dalam kesehariannya 

melakukan komunikasi, berbicara termasuk bagian dari komunikasi. Menurut 

Sirait (2012: 139) dalam berkomunikasi berbicara mempunyai persentase 30%, 
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mendengarkan 45%, menulis 9%, membaca 16%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa berbicara merupakan bagian penting dalam berkomunikasi. Menurut 

Badudu (2012:10) 75% dari waktu dalam kehidupan manusia berada dalam 

kegiatan komunikasi yang sebagian besar dilakukan secara lisan. Kemampuan 

dalam berkomunikasi secara lisan menjadi penting karena semua tujuan dapat 

tercapai jika kita mampu mencapai apa yang kita inginkan dengan baik maka dari 

itu disitulah letak pentingnya public speaking. Komunikasi melalui berbicara 

harus dilaksanakan secara efektif dalam mengekspresikan diri agar tidak terjadi 

miss communication atau kesalah fahaman atau salah menafsirkan dalam 

berkomunikasi.  

Khan (2010:49) menjelaskan teknik pembelajaran public speaking 

mencakup tiga aspek pelatihan, (1) Artikulasi, ejaan dan intonasi, (2) Memaknai 

setiap laksem melalui power (kuat-lembut), tempo (cepat-lambat), volume (besar-

kecil), dan frekuensi (tinggi-rendah), (3) Pantomim (mimik dan gestur).  

2.3.3. Elemen Penting dalam Public Speaking 

Berbicara di depan khalayak atau public, seseorang diharuskan untuk 

menyampaikan informasi dengan benar, mempengaruhi dan meyakinkan 

pendengar mengenai informasi yang disampaikan.  

Menurut Badudu (2012:13), terdapat empat elemen penting yang harus 

diperhatikan dalam public speaking agar dapat meyakinkan dan mempengaruhi 

pendengar yaitu : intonasi, bahasa tubuh, sistematika materi dan interaksi. 
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1. Intonasi. 

Nada suara atau intonasi merupakan hal penting dalam public speaking, 

dalam menyampaikkan pesan atau informasi tidak mungkin diiringi dengan 

intonasi datar, tentu harus menggunakan intonasi yang bervariasi tinggi dan 

rendah, terkadang pada saat berbicara di depan publik suara kurang jelas 

karena kurangnya power maka dari itu perlu diperhatikan intonasi yang pas 

untuk penyampaian informasi. 

2. Bahasa Tubuh. 

Menurut Sirait (2006: 99) bahasa tubuh memiliki persentase tinggi dalam 

berbicara yaitu sebsar 55% dari body language atau bahasa tubuh dan 

selebihnya dipengaruhi oleh bahasa verbal dan vokal suara. Berbicara harus 

mengoptimalkan gerakan tubuh untuk memberikan penguatan-penguatan 

terhadap pesan yang disampaikan. 

3. Sistematika Materi. 

Materi dengan urut-urutan penyampaian yang baik memberikan kejelasan 

terhadap penerima pesan atau komunikan. Urut-urutan penyampaian materi 

dapat dilakukan dengan memberikan pendahuluan, menyajikan isi dan 

memberikan kesimpulan atau penutup. 

4. Interaksi. 

Pembicaraan yang dilakukan dengan partisipatif aktif akan memberikan 

dorongan motivasi kepada pendengar untuk selalu aktif menyimak 

pembicaraan, perlu memberhatikan kondisi pendengar agar tidak bosan.  
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2.4. Kajian Pembelajaran  

2.4.1. Definisi Pembelajaran 

Secara harfiah pembelajaran merupakan proses, cara, perbuatan 

mempelajari, dan perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. (Iru, 

2012: 1). Menurut Rifa’i (2009: 82) Belajar merupakan proses bagi  perubahan 

perilaku, perkembangan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian. Pembelajaran 

merupakan proses untuk menciptakan interaksi belajar dalam mengembangkan 

kemampuan minat dan bakat siswa secara optimal, sehingga kompetensi dan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

2.4.2. Toeri-teori Pembelajaran 

Briggs dalam Rifa’i (2009: 191) menerangkan tentang pembelajaran 

yaitu seperangkat peristiwa (event) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian 

rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemufahan. Iru (2012:1) 

menambahkan : 

Secara harfiah pembelajaran merupakan proses, cara, perbuatan 

mempelajari, dan perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar. Pembelajaran merupakan proses atau upaya menciptakan kondisi 

belajar dalam mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa secara 

optimal, sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

  

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menerangan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan tertentu. Rifa’i (2009: 193) 

mendefinisakan pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dan 

peserta didik, atau antar peserta didik. Proses komunikasi dapat dilakukan secara 
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verbal (lisan) dan dapat pula secara non verbal seperti penggunaan media 

komputer sebagai media pembelajaran, namun demikian apapun media yang 

digunakan dalam pembelajaran itu, esensi pembelajaran adalah ditandai dengan 

serangkaian kegiatan komunikasi. Komunikasi dalam pembelajaran ditujukan 

untuk membantu proses belajar. 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada intinya pembelajaran 

merupakan kegiatan belajar yang terarah dengan berkomunikasi yang melibatkan 

pendidik dan peserta didik untuk menciptakan kondisi belajar yang baik dalam 

menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik dengan tujuan untuk 

menjadikan peserta didik menjadi lebih baik ditinjau dari sikap, perilaku atau 

perbuatan agar tujuan pembelajaran tercapai. 

2.4.3. Pentingnya Komunikasi dalam Pembelajaran 

Tujuan pendidikan akan tercapai jika prosesnya komunikatif (Effendy, 

2011: 100), maksud dari komunikatif yaitu terjadinya komunikasi dua arah antara 

pendidik dan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya, proses 

komunikasi secara dua arah dapat ditandai dengan adanya keaktifan siswa dalam 

berkomunikasi misalnya mengemukakan pendapat tanpa diminta untuk 

mengemukakan pendapat terlebih dahulu, memberikan pertanyaan yang kiranya 

kurang faham dan selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran serta responsif. Jika 

kondisi dalam pembelajaran pasif, tidak ada gairah untuk mendengarkan pesan 

dari komunikator dan komunikasi tersebut terjadi secara satu arah maka tujuan 

pembelajaran akan sulit tercapai. 
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Proses dalam belajar mengajar tidak terlepas dari kegiatan komunikasi, 

dalam hal ini komunikasi memberikan peranan penting dalam pembelajaran. 

Seorang pendidik tentu selalu berkomunikasi dalam memberikan materi dalam 

kegitan pembelajaran, komunikasi yang dilakukan tentu beraneka ragam, pendidik 

pada tingkatan sekolah dasar sampai dengan sekolah tiggi mempunyai karakter 

komunikasi yang berbeda-beda begitu pula dengan sekolah-sekolah luar biasa, 

cara dan proses komunikasi dalam pembelajaran akan berbeda, semua kegitan 

pembelajaran tersebut tidak terlepas dari proses komunikasi yaitu antara pendidik 

dan peserta didik.  

Mata pelajaran Kompetensi Kejuruan, Standar Kompetensi Public 

Speaking merupakan mata pelajaran muatan lokal yang diberikan khusus untuk 

Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas XI AP SMK N 2 Blora, mata 

pelajaran tersebut terdapat dua kompetensi dasar yaitu mendiskripsikan 

komunikasi pada relasi dan MC (Master of Ceremony), kegiatan pembelajaran 

berupa teori dan praktek yang ditujuakan untuk siswa agar disiplin, mampu 

mengutarakan pendapat dan fasih berbicara. Hal ini perlu untuk dipelajarai oleh 

seorang administrasi kantor agar dapat melakukan komunikasi dalam hubungan 

internal kantor maupun dengan eksternal kantor, baik di depan individu maupun 

di depan orang banyak serta untuk mempererat dan memperbaiki hubungan kerja 

sama dan komunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja, pimpinan maupun 

dengan clien atau pelanggan, maka dari itu diperlukan cara berkomunikasi yang 

baik dan benar.  
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2.5. Model Think-Pair-Share (TPS) 

2.5.1. Pembelajaran Model Think-Pair-Share (TPS) 

Menurut Arianti (2011: 5) mendefnisikan model pembelajaran             

TPS yaitu : 

Merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola 

diskusi kelas. Pembelajaran koopertif tipe TPS merupakan pembelajaran 

kelompok dimana siswa diberi kesempatan untuk berfikir mandiri dan 

saling membantu dengan teman yang lain. Pembelajaran TPS 

membimbing siswa untuk memiliki tanggung jawab individu dan 

tanggung jawab dalam kelompok atau pasangannya. 

 

Menurut Iru, (2012: 60) Tipe TPS atau berfikir berpasangan berbagi 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa. Model TPS merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

dilakukan dengan berpasangan dari masing-masing siswa agar terciptanya 

interaksi dalam proses belajar. 

Berdasarkan devinisi diatas model pembelajaran TPS merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mengefektifkan pola diskusi kelas 

serta untuk memberikan pola interaksi komunikasi yang baik dalam kelompok 

atau pasangannya sehingga tercipta interaksi komunikasi antar siswa dalam suatu 

kelompok. 

2.5.2. Langkah-langkah Pembelajaran Model TPS 

Iru (2012: 60-61) mendiskripsikan fase atau langkah dalam 

mengaplikasikan model pembelajaran TPS yaitu sebagai berikut :  
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1. Berfikir (Think) 

Langkah pertama yaitu berfikir, guru memberikan LKS kepada 

keseluruhan siswa dan diberikan waktu dalam beberapa menit untuk 

berfkir sekaligus menjawabnya. 

2. Berpasangan (Pair) 

Guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai 

jawaban dari masing-masing siswa. Interaksi selama waktu yang 

disediakan dapat menyatukan jawaban siswa. 

3. Berbagi (Sharing) 

Langkah terakhir yaitu berbagi, guru meminta untuk berbagi dengan 

keseluruhan siswa mengenai hasil diskusi yang telah dilakukan. 

 

2.5.3. Keuntungan dan Kelemahan Model TPS 

Model pembelajaran TPS merupakan strategi diskusi untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, model pembelajaran diskusi kelas mempunyai 

keuntungan dan kelemahan, menurut Suryosubroto dalam Trianto (2012: 134)  

terdapat beberapa keuntungan antara lain yaitu :  

1. Melibatkan seluruh siswa dalam KBM. 

2. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan 

masing-masing. 

3. Menumbuhkan dan mengembangkan cara berfikir dan bersikap ilmiah. 

4. Interaksi siswa dapat memperoleh kepercayaan akan kemampuannya 

dirinya sendiri. 

5. Dapat menunjang usaha sikap sosial dan demokratis siswa. 

Kelemahan medel Diskusi TPS yaitu : 

1. Dapat diramalkan mengenai hasil diskusi yaitu bergantung pada 

partisipasi anggota-anggotanya. 

2. Memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum pernah 

dipelajari sebelumnya. 

3. Jalannya interaksi hanya didominsi pada siswa yang “menonjol”. 

4. Memerlukan waktu yang banyak dan tidak semua bahan bisa 

didiskusikan. 

5. jumlah siswa yang terlalu banyak akan membatasi kesempatan siswa 

untuk mengemukakan pendapatnya. 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Metode 

Pembelajaran untuk 

membantu 

pemecahan 

permasalahan 

pembelajaran. 

(Teaching Methods 

that Help Economics 

Students to be 

Effective Problem 

Solvers) 

 

Rata-rata siswa kinerja siswa membaik disetiap 

aktivitas, sumber data yang diperoleh dalam 

problem solver melalui TPS meningkat 

menjadi 85% sebelumnya yaitu sebesar 60%, 

Langkah demi langkah dalam pengerjaan tugas 

sebelum penerapan TPS 55% dan naik menjadi 

80%, dan kesimpulan jawaban siswa naik 

menjadi 85% sebelumnya hanya 60%. Hasil ini 

menunjukkan perbaikan dalam pemahaman 

siswa dan berfikir logis. 

2 Pengaruh Penerapan 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

THINK PAIR 

SHARE (TPS) 

Terhadap Hasil 

Belajar  Siswa 

SMA N 8 

1. Berdasarkan hasil t-test bahwa penerapan 

TPS berpengaruh terhadap hasil belajar 

pada ranah psikomotorik. Hasil uji t-test 

menunjukkan bahwa hasil belajar kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

2. Berdasarkan hasil data observasi dari tiga 

observer menunjukkan siswa kelas 

eksperimen lebih teliti dalam mengamati, 
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Surakarta mencatat, berdiskusi, mengajukan 

pertanyaan, dan menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

3 Optimalisasi Strategi 

Cooperative 

Learning  Tipe  

Think-Pair-Share 

(TPS) 

Untuk Meningkatkan 

Kompetensi 

Berbicara Ssiswa 

Kelas V MI 

Berdasarkan hasil pengamatan sebagai berikut :  

1. 45% Siswa aktif dalam apersepsi, 55% 

diam, melamun dan tidak memperhatikan.  

2. 60% Siswa aktif dalam proses belajar 

mengajar, 40% kurang mendengarkan 

penjelasan guru.  

3. 65% siswa dapat menjawab pertanyaan 

dengan tepat, 35% siswa belum sempurna 

dalam menjawab pertanyaan. 

 

Penelitian di atas menunjukkan hasil positif dalam kegiatan 

pembelajaran, berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa aspek yang 

diteliti yaitu mengenai keaktifan siswa, proses belajar dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa rata-rata dengan 

menggunakan model pembelajaran TPS siswa cenderung mengalami perbaikan 

dan peningkatan hasil belajar yang baik secara proses dan hasil belajar.  

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai 

aspek penilaian keterampilan dalam berkomunikasi sesuai dengan aspek-aspek 

keterampilan komunikasi yang telah dijabarkan dalam tinjauan komunikasi. Hasil 

penilaian belajar berupa proses komunikasi siswa dalam membawakan acara yang 
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akan menjadi penilaian dalam penelitian selain hasil belajar produk. Penulis 

dalam hal ini tertarik untuk menggunakan model pembelajaran TPS dalam materi 

pelajaran MC, harapannya dengan menggunakan model pembelajaran tersebut 

dapat meningkatkan aspek pskimotorik siswa yaitu berupa keterampilan 

komunikasi siswa dalam membawakan acara.  

2.7. Kerangka Berfikir 

Iskandar (2011: 59) Memberikan devisi mengenai kerangka berfikir     

yaitu : 

Kerangka pemikiran menerangkan tentang konseptual secara teoritis 

tentang variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran dalam Penelitian 

Tindakan Kelas perlu dikemukakan untuk membantu peneliti memahami 

fenomena tentang bagaimana ilmu menyusun dan mengorganisir 

masalah, penyelesaian masalah dan pembuktian.  

 

Mata pelajaran kompetensi kejuruan mengharuskan siswa untuk mampu 

dan terampil dalam berkomunikasi sesuai dengan target belajar. Mata pelajaran 

tersebut merupakan mata pelajaran yang baru diajarkan pada tahun pembelajaran 

2012/2013 di kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran. Hasil pengamatan awal 

kondisi keterampilan secara verbal dan komunikasi secara non verbal dalam 

praktek MC dapat dikatakan kurang.  Mengingat mata pelajaran ini adalah mata 

pelajaran yang baru diajarkan dan lebih menitik beratkan pada soft skill siswa 

dalam berkomunikasi khususnya MC maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian apakah dengan menggunakan model pembelajaran TPS melalui public 

speaking dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Berdasarkan uraian 

di atas, kerangka berfikir dapat digambarkan dalam skema  : 
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Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

 

2.8. Hipotesis 

Suharsimi (2010: 110) Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai bukti data yang 

terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada Peningkatan Keterampilan 

Komunikasi Siswa Dengan Model Pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) Melalui 

Public Speaking Pada Mapel Kompetensi Kejuruan Kompetensi Dasar MC Kelas 

X1 AP 1 SMK N 2 Blora Tahun Ajaran 2012/2011. 

Latar Belakang Masalah 

 
1. Kondisi awal Siswa belum 

terampil dalam praktek MC. 

 

2. Komunikasi verbal dan non 
verbal belum diperlihatkan siswa 

secara maksimal. 

 

 

Penerapan model pembelajaran 

Think-Pair-Share 

 

SIKLUS 

(2 Pertemuan) 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan  

3. Pengamatan 

4. Refleksi 

 

Hasil yang diharapkan : 

Adanya peningkatan 

keterampilan komunikasi 

secara verbal dan non 

verbal. 

Hasil belajar siswa  berupa 

keterampilan komunikasi / 

soft skill siswa meningkat. 

Tindakan Pemecahan Masalah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Trianto, (2012: 13) Penelitian tindakan kelas berasal dari istilah Bahasa 

Inggris classroom action research, yang berati penelitian yang dilakukan pada 

sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek 

penelitian di kelas tersebut. Penelitian ini melibatkan kompenen-komponen yang 

ada di kelas dalam kegiatan pembelajaran yaitu pendidik, peserta didik, dan 

perangkat pembelajaran.    

Iskandar (2011: 114), mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas 

secara garis besar terdapat empat tahapan lazim yang dilalui, yaitu: Perencanaan 

(planning), Tindakan (acting), Pengamatan (observing), Refleksi (reflecting). 

Trianto (2012: 72) memberikan gambaran proses pelaksanaan tindakan kelas 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.1 Siklus Pembelajaran 

Refleksi I Pengamatan I 

Perencanaan 

Tindakan I 

Pelaksanaan 

Tindakan I 
Permasalahan 

Hasil Refleksi 

Refleksi II Pengamatan II 

Perencanaan 

Tindakan II 

Pelaksanaan 

Tindakan II 

Siklus Berikutnya 

SIKLUS I 

SIKLUS II 
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Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada siklus I dan 

siklus II terdapat empat kegiatan yaitu perencanaan, tidakan, observasi dan 

refleksi, pada kedua siklus tersebut terdapat penghubung garis panah yang 

menandakan bahwa pada siklus I merupakan tindakan awal sedangkan siklus II 

merupakan tindak lanjut dan perbaikan setelah pelaksanaan pada siklus I. 

Sebelum melaksanakan tahapan pada siklus I langkah awal yang 

dilakukan peneliti yaitu observasi awal, tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi 

siswa mengenai kesulitan-kesulitan dan kompetensi apa yang belum dicapai oleh 

siswa, selain itu untuk memberikan perkenalan kepada siswa sehingga tidak 

terjadi canggung dan merasa diawasi saat pelaksanaan penelitian. 

3.1.1. Prosedur Tindakan Siklus I 

Prosedur pelaksanaan siklus I terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi.  Keempat tahapan tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan berupa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh peneliti 

saat pembelajaran berlangsung pada siklus I. Rencana kegiatan yang 

dilakukan antara lain :  

a. Menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembajaran. 

c. Menyusun dan menyiapkan instrumen tes, yaitu berupa soal pilihan ganda 

dengan jumlah 20 soal. 
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d. Menyusun dan mempersiapkan instrumen-instrumen non tes berupa 

lembar pedoman observasi keterampilan siswa, lembar pedoman observasi 

kinerja guru dan lembar aktivitas siswa, dan dokumentasi. 

e. Berkoordinasi dengan guru mengenai konsep penelitian. 

f.  Berkolaborasi dengan guru saat pembelajaran berlangsung supaya dalam 

penelitian lebih terarah dan sistematis.  

2. Tindakan 

Tahap tindakan dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 (dua) pertemuan, setiap 

pertemuan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, kegiatan inti dan penutup. 

Proses pelaksanaan tiap pertemuan yaitu sebagai berikut : 

Pertemuan pertama, pada tahapan persiapan yaitu guru mengulas materi 

pembelajaran memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran MC, kemudian guru memberikan arahan kepada siswa 

untuk berpasang-pasangan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, yang dilakukan 

dalam kegiatan inti antara lain : 

a. Guru menjelaskan metode TPS dan menjelaskan penerapannya dalam 

kegiatan pembelajaran. 

b. Guru menerapkan metode TPS yaitu dimulai dari pemberian LKS pada 

setiap siswa untuk difahami (think), setelah memahami LKS siswa 

membahasnya secara berpasangan, sambil melatih untuk public speaking 

(talk), setelah membahas secara berpasangan siswa membagi hasil diskusi 

sebagai pengetahuan yang diperoleh dari hasil diskusi (share). 
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c. Setelah kegiatan TPS berlangsung setiap siswa mempraktikkan langsung 

melalui public speaking membawakan acara bersama dengan 

pasangannya. 

d. Beberapa siswa memberikan komentar kepada siswa lainnya terkait 

dengan penampilan dalam membawakan acara. Sebelum kegiatan 

pembelajaran berakhir sekaligus dalam kegiatan penutup guru 

memberikan penguatan, motivasi, komentar dan kesimpulan dari siswa 

yang telah maju serta memberikan kesempatan bertanya kepada siswa 

mengenai kendala-kendala saat melakukan public speaking. 

Pertemuan kedua, pada tahapan persiapan dimulai dari kegiatan pengulasan 

pertemuan sebelumnya mengenai kesulitan atau kendala dalam public 

speaking, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan inti, 

dilakukan dengan : 

a. Penerapan model TPS, siswa memahami mengenai kesulitan-kesulitan 

dalam public speaking (think). 

b. Siswa berdiskusi sesuai dengan pasangannya (pair), mengemukakan 

kesulitan-kesulitan dan memberikan solusi terkait dengan kendala yang 

dihadapi saat melakukan public speaking. 

c. Setiap siswa maju di depan kelas mempraktekkan public speaking 

membawakan suatu acara. 

d. Beberapa siswa memberikan komentar kepada siswa lainnya saat selesai 

melakukan public speaking, agar mengetahui dimana letak kekurangan-
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kekurangan saat melakukan public speaking sebelum mengakhiri 

pertemuan guru merefleksikan pembelajaran yang telah terlaksana. 

3. Observasi / Pengamatan 

Kegiatan yang dilakukan saat observasi yaitu mengamati keterampilan siswa 

dalam melakukan komunikasi di depan umum, perubahan keterampilan yang 

dilakukan peserta didik dalam melakukan public speaking dan kinerja guru 

dalam pembelajaran serta kefektifan model pembelajaran TPS. Hasil 

observasi dideskripsikan secara lengkap unutuk memberikan gambaran 

mengenai proses dan hasil belajar yang akan digunakan sebagai bahan 

refleksi dan apabila diperlukan maka digunakan sebagai dasar dalam 

pembelajaran berikutnya pada siklus berikutnya. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan tahap menganalisis, mengkaji, mempertimbangkan hasil 

setelah adanya tindakan yang diakukan dalam pembelajaran dengan model 

TPS melalui public speaking hasil dari refleksi itu digunakan sebagai dasar 

dalam perbaikan dalam pelaksanaan siklus berikutnya. 

3.1.2. Prosedur Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan sebagai penyempurnaan setelah terlaksananya 

siklus I. Tindak lanjut dalam siklus II bertujuan untuk memperbaiki hasil refleksi 

pada siklus I. Pelaksanaan siklus II mengacu pada hasil refleksi atau hasil evaluasi 

dari siklus I yaitu dengan bekerjasama dengan guru untuk menilai kelemahan atau 

kekurangan dalam pelaksanaan pada siklus I. Setelah mengetahui kekurangan dan 

tujuan pembelajaran yang belum tercapai pada pelaksanaan siklus 1 maka 
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dilakukan perencanaan awal sebagai tindakan penyempurnaan siklus II. Prosedur 

pelaksanaan siklus I terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi.  Keempat tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II tahapannya sama seperti tahapan siklus I, hanya 

saja dalam siklus II perencanaan lebih berpedoman dari hasil refleksi dari 

siklus I, kekurangan pada siklus sebelumnya diperbaiki pada siklus 

selanjutnya. Tahapan perencanaan yang dilakukan peneliti yaitu :  

a. Menyiapkan materi yang akan diajarkan. 

b. Membuat rancana pelaksanaan pembelajaran. 

c. Menyusun lember penilaian tes dan non tes. 

d. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru saat pembelajaran 

berlangsung. 

2. Tindakan 

Setelah perencanaan tersusun maka tahapan berikutnya yaitu tindakan, 

kegiatan tindakan siklus II merupakan perbaikan keterampilan komunikasi 

siswa setelah terlaksananya siklus I dengan model pembelajaran TPS melalui 

public speaking. Kegiatan pembelajaran pada siklus II terdiri dari dua kali 

pertemuan, setiap satu kali pertemuan terdiri dari tiga tahapan yaitu 

persiapan, kegiatan inti dan penutup. 

Pertemuan pertama, tahap persiapan yaaitu guru memberikan apersepsi, 

memberikan penjelasan mengenai pembelajaran, membentuk kembali 

pasangan siswa dengan kriteria siswa yang mampu ditempatkan kepada siswa 
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yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, dalam kegiatan inti 

tahapan yang dilakukan adalah : 

a. Guru memberikan penjelasan mengenai cara mengatasi kesulitan dan 

hambatan saat melakukan public speaking. 

b. Menjelaskan kembali model TPS yang digunakan dalam pembelajaran 

dan memberikan penjelasan lebih detail dan lebih terarah agar siswa lebih 

maksimal saat mengaplikasikan model TPS dan pemberian LKS kepada 

siswa. 

c. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru sesuai dengan 

pasangannya masing-masing. 

d. Siswa menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapai saat melakukan 

public speaking pada siklus sebelumnya (think), setelah mempelajari, 

menganalisis siswa berdiskusi dengan teman pasangannya untuk mencari 

cara mengatasi kesulitan dan hambatan saat melakukan public speaking 

(pair). 

e. Siswa berlatih public speaking bersama dengan pasangannya (share). 

f. Setiap siswa mengemukakan kembali kesulitan pada saat public speaking. 

g. Beberapa siswa mengemukakan kesulitan apa saja yang masih dihadapi 

siswa saat melakukan public speaking. 

h. Guru menilai dan memberikan komentar dan masukan secara lisan. Tahap 

penutup guru memberikan refleksi mengenai pembelajaran dengan 

menggunakan model TPS melalui public speaking, dan menjelaskan 
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sedikit mengenai pembelajaran yang akan berlangsung pada pertemuan 

kedua siklus II. 

Pertemuan kedua, pada tahap persiapan guru menjelaskan beberapa 

tahapan yang akan dilakuka siswa pada pembelajaran, mengulas sedikit 

pertemuan sebelumnya mengenai kesulitan dalam public speaking 

membawakan acara. Selanjutnya tahap inti pembelajaran yaitu dimulai 

dari : 

a. Guru dan siswa memberikan masukan dan komentar serta solusi dalam 

mengatasi kesulitan saat public speaking. 

b. Siswa masuk sesuai dengan pasangannya dan mendiskusikan kembali 

kesulitan public speaking dan pemecahannya sesuai dengan model 

TPS. 

c. Siswa praktik maju di depan kelas sesuai dengan pasangannya 

melakukan public speaking membawakan sebuah acara. 

d. Guru dan siswa lainnya memberikan penilaian dan komentar sehingga 

menemukan pasangan yang paling bagus dalam membawakan public 

speaking. 

e. Sebelum menutup pelajaran guru merefleksi pembelajaran model TPS 

melalui public speaking setelah itu guru memberi kesimpulan dan 

menutup pelajaran. 

3. Observasi 

Tahap pelaksanaan observasi sama seperti pada siklus I, mempersiapkan 

lembar tes dan non tes mengisi lembar pedoman observasi keterampilan 
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siswa, kenrja guru, dan aktivitas siswa dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan 

observasi peneliti meminta bantuan kepada teman dan melibatkan guru untuk 

mempermudah pelaksanaan, setelah pelaksanaan observasi langkah 

selanjutnya yaitu refleksi.  

4. Refleksi 

Tahap terakhir yaitu refleksi, dilakukan dengan memberikan gambaran dan 

diskripsi setelah terlaksananya siklus II pada pembelajaran MC dengan model 

TPS melalui public speaking. Setelah pemaparan hasil dari siklus II kemudian 

dipaparkan juga hasil dari siklus I dan saat melaksanakan observasi awal, 

tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar peningkatan keterampilan 

komunikasi siswa. 

3.1.3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu mengenai keterampilan komunikasi 

siswa khususnya pada kompetensi dasar MC, sedangkan sumber data dalam 

penelitian yaitu kelas XI AP 1 Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Blora 

dengan jumlah siswa 40, terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 39 siswa perempuan.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Metode Tes 

Trianto, (2012: 61) mendefinisikan tes hasil belajar dan jenis-jenis tes 

sebagai berikut : 

Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan belajar 

siswa, berupa nilai yang diperoleh dari pelaksanaan tes, terdapat 2 (dua) 

macam tes yaitu : 
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1. Tes produk yaitu untuk mengukur aspek kognitif yang telah dimiliki 

siswa. 

2. Tes proses yaitu untuk mengetahui kemampuan keterampilan proses 

pada siswa.  

 

Peneliti akan menggunakan ke-dua tes tersebut yaitu tes produk dan tes hasil, tes 

produk berupa lembar pengamatan atau observasi siswa mengenai keterampilan 

komunikasi siswa sedangkan tes hasil yaitu berupa tes pilhan ganda. Suharsimi 

(2007: 168) mendefinisikan tes pilihan ganda atau multiple choise test terdiri dari 

keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap dan 

untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban 

yang telah disediakan. Tujuan dilaksanakan tes produk yaitu untuk mengetahui 

aspek kognitif siswa meengenai materi pembelajaran MC dan tes proses dilakukan 

untuk mengetahui keterampilan siswa dalam berkomunikasi dalam membawakan 

acara.  

3.2.2. Metode Observasi atau Pengamatan 

Suharsimi (2010: 200) menyebutkan terdapat dua langkah yang dapat 

dilakukan dalam observasi yaitu : 

1. Non Sistematis yaitu : Pengamatan dengan tidak menggunakan instrumen 

pengamatan. 

2. Observasi sistematis yaitu : pengamatan dengan menggunakan pedoman 

sebagai instrumen pengamatan. 

 

Observasi akan dilakukan yaitu secara sistematis dengan menggunakan 

pedoman instrumen pengamatan yang telah dibuat sebelumnya. Pengamatan 

ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dalam proses belajar mengajar.  



46 

 

 

3.2.3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Suharsimi (2010: 201) yaitu peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi yang akan 

diambil dalam penelitian ini yaitu Silabus, RPP, data nama peserta didik, foto dan 

video dalam siklus I dan siklus II.  

3.3. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes adalah untuk mengetahui kemampuan belajar siswa. 

Instrumen nontes dalam penelitian ini berupa lembar observasi keterampilan 

komunikasi siswa, pedoman observasi kinerja guru dan keaktifan siswa.   

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan komunikasi 

siswa adalah pengamatan proses atau tes proses, tes hasil. Agar alat ukur yang 

digunakan dapat menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan yang 

diharapkan maka dalam pembuatannya harus dipersiapkan dengan sebaik-

baiknya.  

3.3.1. Uji Coba Instrumen 

Setelah instrumen disusun, kemudian diujicobakan untuk dianalisis 

tingkat reliabilitas dan validitas. “Instrumen  yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting  yaitu valid dan reliabel” (Suharsimi, 2010: 211). 
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1 .  Uji Validitas 

Menurut Sudjana (2010: 12). Validitas berkenaan dengan ketepatan penilaian 

terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang 

seharusnya dinilai. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan validitas isi, 

menurut Sudjana (2010: 13) validitas isi yaiut : 

Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam 

mengukur isi yang seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu 

mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. 

Maka dari itu untuk mencapai validitas isi diperlukan penyusunan tes 

yang sesuai dari sumber kurikulum selain itu perlu juga diperkaya 

dengan sumber-sumber dari buku yang relefan. Sungguhpun demikian 

tes hasil belajar tidak mungkin dapat mengungkapkan semua materi 

yang ada dalam bidang studi tertentu sekalipun hanya untuk satu 

semester. Oleh sebab itu, harus diambil sebagian dalam materi dalam 

bentuk sampel tes. Sampel harus dapat mencerminkan materi yang 

terkandung dalam seluruh materi dalam seluruh materi bidang studi. 

Cara yang ditempuh dalam menetapkan sampel tes adalah memilih 

konsep materi yang esensial. Misalnya menetapkan sejumlah konsep 

setiap pokok bahasan yang ada, dari setiap konsep dikembangkan 

beberapa pertanyaan tes. Disinilah pentingnya kisi-kisi sebagai alat 

ukur untuk memenuhi vaiditas isi.  

 

Validitas tes soal pilihan ganda peneliti menggunakan kisi-kisi soal tes agar 

konsep yang ada dalam soal tetap sesuai dengan kurikulum bidang studi yang 

diajarkan dan dengan menggunakan sumber buku yang relefan sebagai guku 

kajian, (Lampiran 7 dan 11). Sedangkan dalam validitas pengamatan 

keterampilan siswa peneliti menggunakan validitas isi yaitu dengan meminta 

bantuan dari tim ahli komunikasi dan bidang studi dalam memberikan 

validitas isi. Menurut Sudjana (2012: 13-14) validitas isi dapat pula 

dimintakan bantuan tim ahli bidang studi untuk menelaah apakah konsep 

materi yang diajukan telah memadai atau tidak sesuai sample tes. Dengan 
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demikian validitas isi tidak memerlukan uji coba dan analisis statistik atau 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka. 

Selanjutnya, Cara mengukur validitas butir soal dihitung dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment yaitu: 

      
        

  
  

 

 
 

 Keterangan: 

   : Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal. 

   : Rata-rata skor total. 

St  : Standar deviasi skor total. 

p  : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal. 

q : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal. 

(Suharsimi, 2007: 79) 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel harga kritik product moment 

dengan taraf signifikasi 5%. Jika  rxy> rtabel maka butir soal tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Suharsimi, 2010:221). Dalam penelitian ini relibialitas diukur 

dengan menggunakan teknik rumus split-half method yaiu : 

r11 =   
 

   
   

      

  
  

 Keterangan :  
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  r11 : Realibilitas tes secara keseluruhan. 

  p : Proporsi subjek yang item dngan salah (q : p-1) 

  n : Banyaknya item. 

  S : Standar deviasi dari tes (akar dari varian) 

Dari uji reabilitas terhadap instrument yang diujicobakan, selanjutnya 

diiterpretasikan atau tafsiran sesuai pedoman pada penggolongan berikut: 

a. Antara 0,800 sampai dengan 1,000 = sangat tinggi 

b. Antara 0,600 sampai dengan 0,800 = tinggi 

c. Antara 0,400 sampai dengan 0,600 = cukup 

d. Antara 0,400 sampai dengan 0, 200 = rendah 

e. Antara 0,000 sampai dengan 1,200 = sangat rendah 

(Suharsimi, 2007: 75). 

3.4. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

teknik analisis deskriptif persentase. Tujuan dari analisis ini adalah untuk 

mendeskripsikan kegiatan selama proses pembelajaran, (Trianto, 2012: 62). 

1. Penilaian Tes Kognitif Siswa 

Soal yang akan diberikan yaitu soal objektif jumlah 20 butir soal, Suharsimi 

(2007: 159) mengenai pedoman penilaian skor yaitu pedoman penilaian atau 

pedoman skoring berisi keterangan perincian tentang angka yang diberikan 

kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan.  

Jumlah soal 20.  

T iap soal yang dijawab benar diberi skor 1.  
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Soal yang salah diberi skor 0. 

Skor maksimum yaitu 1 x 20 = 20. 

Nilai = 
                        

             
     

(Suharsimi, 2007: 135-136). 

2. Menghitung rerata prersentase hasil belajar siklus I dan siklus II yang 

berfungsi untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. 

Menghitung nilai rerata yaitu : 

    
  

   

 
 

Keterangan : 

      
  Nilai Rata-rata 

    Jumlah nilai seluruh siswa 

     Jumlah siswa 

(Suharsimi, 2007: 264). 

3. Persentase ketuntasan belajar dihitung dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif yaitu sebagai berikut : 

DP = 
 

  
      

Keterangan : 

DP = Nilai persentase atau hasil 

n    = Nilai yang diperoleh 

N   = Jumlah seuruh siswa 

(Sudjana, 2012 : 129). 
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4. Observasi keterampilan komunikasi siswa, kinerja guru dan aktivitas. 

Data observasi dipergunakan untuk mengetahui aktivitas dan kinerja guru 

dalam pembelajaran. Kriteria penilaian menggunakan skala likert. Menurut 

Sugiyono, (2008: 93) mendevinisikan skala likert yaitu : 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang atau fenomena sosial. Jawaban dari 

setiap item instrumen yang menggunakan skala  Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.   

 

Pilihan respon skala lima mempunyai variabilitas respon lebih baik atau 

lebih lengkap dibandingkan skala empat sehingga mampu mengungkap 

lebih maksimal perbedaan sikap responden. (Widoyoko, 2012:106). 

 

Berdasarkan devinisi di atas peneliti menggunakan rentang skor 5, dengan 

alasan untuk lebih teliti dan rinci dalam memberikan penilaian baik itu 

aktivitas siswa, kinerja guru dan penilaian keterampilan komunikasi siswa.  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan teknik analisis ini 

adalah sebagai berkut: 

a. Membuat tabel distribusi jawaban lembar observasi. 

b. Membuat skor jawaban lembar observasi tersebut dengan ketentuan skor yang 

ditetapkan dan menjumlah skor jawaban yang diperoleh. 

c. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus. 

d. Hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kategori. Untuk 

menentukan kategori Deskripsi Persentase (DP), dibuat tabel kategori yang 

telah disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

a) Skor tertinggi = x(skor tertinggi) 

b) Skor terendah = x(skor terendah) 
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c) Rentangan = x(skor tertinggi) – x(skor terendah) 

d) Jarak interval antara kategori mulai dari sangat tidak baik (STB) sampai 

sangat baik (SB) menggunakan rumus: 

                   
                            

                     
 

                   
                                  

 
 

(Widoyoko, 2012:110) 

e. Frekuensi = Jumlah responden 

f. Persentase = Jumlah responden yang dipersentasekan sesuai kategorinya 

Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan keterampilan siswa, kinerja 

guru dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Rumus yang digunakan 

adalah DP (Deskriptif Prosentase), yaitu: 

% = 
 

 
      

Keterangan:  

% = Angka Persentase 

n  = Skor yang diperoleh (total) 

N  = Skor ideal  

(Ali, 1987:184) 

g. Kategori penilaian sebagai berikut : 

a) Kriteria Penilaian Siswa 

ST  = Sangat Terampil   skor  5 

T  = Terampil   skor  4 

KT  = Kurang Terampil  skor  3 
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TT  = Tidak Terampil   skor  2 

STT  = Sangat Tidak Terampil skor  1 

b) Kriteria Observasi Kinerja Guru 

SB  = Sangat Baik   skor  5 

B  = Baik   skor  4 

CB  = Cukup Baik  skor  3 

KB  = Kurang Baik   skor  2 

TB  = Tidak Baik  skor  1 

c) Kriteria Keaktifan Siswa 

SB  = Sangat Baik  skor  5 

B  = Baik   skor 4 

KB  = Kurang Baik  skor  3 

TB  = Tidak Baik  skor 2 

STB  = Sangat Tidak Baik skor 1        

Tabel 2.1 Interval Kinerja Guru dan Keaktifan Siswa. 

No Interval 
Kategori 

Kinerja Guru 

Kategori 

Keaktifan Siswa 

Kategori Penilaian 

Siswa 

1 85% - 100% Sangat Baik Sangat Baik Sangat Terampil 

2 68%- 84%  Baik Baik Terampil 

3 52% - 67% Cukup Baik Kurang Baik Kurang Terampil 

4 36%- 51%  Kurang Baik Tidak Baik Tidak Terampil 

5 20% - 35% Tidak Baik 
Sangat Tidak 

Baik 

Sangat Tidak 

Terampil 
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3.5. Penghitungan Keterampilan Komunikasi Siswa 

Lembar penilaian keterampilan komunikasi siswa (Lampiran 6), 

menunjukkan bahwa pada tabel tersebut terdapat tiga aspek penilaian yaitu 

kegiata awal, proses dan kegiatan akhir. Setiap aspek tersebut terdapat indikator 

yang damati untuk diberikan skor penilaian sesuai dengan kriteria keterampilan 

komunikasi sesuai dengan kisi-kisi penilaian keterampilan komunikasi siswa 

(Lampiran 7), sedangkan penghitungan dari setiap aspek dan indikator adalah 

sebagai berikut :  

1) Aspek Kegiatan Awal. 

Tabel 2.2 Aspek Penilaian Kegiatan Awal 

No ASPEK PENILAIAN 
Skor Nilai 

(1-5) 

Bobot 

(Ditetapkan) 

Hasil Skor 

Nilai 

(SN   B) 

Hasil 

Akhir 

(5%) 1 Kegiatan Awal 

 1. Tampil Mengesankan 1-5 7 7-35 

1-5 
 2. Sikap Tenang 1-5 6 6-30 

 3. Opening Touch 1-5 7 7-35 

JUMLAH 20-100 

 

Tampil Mengesankan, sikap tenang dan opening touch, Penilaian pertama yaitu 

menentukan skor nilai, skor yang diberikan yaitu 1 sampai dengan 5 berdasarkan 

kriteria keterampilan siswa, jika siswa sangat tidak terampil maka diberikan      

skor 1 samapi dengan siswa yang sangat terampil maka diberikan skor 5, 

selanjutnya dikalikan dengan bobot maka hasil perkalian dimasukkan dalam 

kolom nilai, setelah diketahui dari ketiga indikator maka hasil perkalian 
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dijumlahkan dan dikalikan dengan persentase hasil akhir yaitu 5% maka akan 

ketemu angka 1-5. 

2) Kegiatan Proses 

Tabel 2.3 Aspek Penilaian Proses 

2 PROSES Skor Nilai 

(1-5) 

Bobot 

(Ditetapkan) 

Hasil Skor 

Nilai 

(SN   B) 

Hasil 

Akhir 

(80 %) 

 

A . Komuniasi Verbal 

1 Kelancaran berbicara 1-5 1 1-5 

16-80 

2 Diksi dan tata bahasa 1-5 1 1-5 

B. Intonasi    

1 Volume suara 1-5 3 3-15 

2 Penggunaan Intonasi 1-5 4 4-20 

C. Komunikasi Non Verbal    

1 Sikap badan 1-5 2 2-10 

2 Gerakan kepala  1-5 2 2-10 

3 Ekspresi muka/mimik muka 1-5 2 2-10 

4 Pandangan mata 1-5 3 3-15 

5 Gesture/ Gerak tangan 1-5 2 1-10 

JUMLAH 20-100  

 

Indikator dari Komunikasi Verbal, Intonasi dan Komunikasi Non Verbal 

merupakan satu aspek penilaian pada proses komunikasi, terdapat sembilan 

indikator, dari setiap indikator terdapat bobot penilaian yang digunakan sebagai 

dasar dalam penilaian, bobot tersebut mengacu pada pendapatnya Soyomukti 

(2010:95) yang mengemukakan bahwa persentase untuk komunikasi verbal yaitu 

7%, nada dan suara 38% dan bahasa tubuh non verbal yaitu 55%. Hasil skor nilai 

pada komunikasi verbal yaitu 10, intonasi 35 dan komunikasi non verbal 55, 
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terdapat sedikit ketidaksamaan persentase dengan pendapatnya Soyomukti, hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah penilaian. Setelah diketahui hasil penjumlahan 

hasil skor nilai dari komunikasi verbal, intonasi dan komunikasi non verbal maka 

dikali 80%, maka akan diketahui nilai dari aspek proses. 

3) Kegiatan Akhir 

Tabel 2.4 Aspek Penilaian Kegiatan Akhir 

3 KEGIATAN AKHIR 
Skor 

Nilai 

(1-5) 

Bobot 

(Ditetapkan) 

Hasil Skor 

Nilai 

(SN   B) 

Hasil 

Akhir 

(15 %) 

 

1 Ketepatan waktu 1-5 6 6-30 

3-15 

2 Kaya inisiatif, improvisasi. 1-5 6 6-30 

3 Penguasaan dan sistematika 

penyampaian 
1-5 8 8-40 

   Jumlah 20-100 

JUMLAH PENILAIAN KESELURUHAN 20-100 

 

Ketepatan waktu, kaya inisiatif dan improvisasi serta penguasaan dan sistematika 

penyampaian diberikan peilaian 1-5 setelah itu dikali dengan bobot dan 

menghasilkan skor nilai, seteah skor nilai diketahui maka dijumlahkan dan dikali 

dengan persentase dari kegiatan akhir yaitu 15% maka ketemulah nilai hasil akhir 

aspek kegiatan akhir. Setelah diketahui dari angka hasil akhir dari ke tiga aspek 

maka angka tersebut dijumlahkan maka akan ketemu jumlah keseluruhan dari 

penilaian komunikasi siswa yaitu 20-100.  

Penentuan angka pada bobot yang dipergunakan sebagai acuan dalam 

penilaian dari aspek kegiatan awal, proses dan kegiatan akhir dengan validitas isi 

yaitu peneliti melibatkan tim ahli untuk menentukan angka, penentuan angka 
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tersebut didasarkan kepada derajat kepentingan dari setiap indikatornya, 

sedangkan untuk kegiatan proses peneliti mengacu pada pendapatnya Soyomukti. 

Begitupula dengan persentase dari aspek penilaian, ditentukan berdasarkan 

persentase kepentingan dari setiap aspek tersebut. 

3.6. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas terjadi apabila 

keterampilan siswa secara 75% dikategorikan terampil atau bahkan sangat 

terampil dan siswa mampu memenuhi KKM yaitu sebesar 75. Mulyasa, (2009: 

256) pengajaran dikatakan berkualitas jika seluruhnya atau stidak-tidaknya 75% 

peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam 

pembelajaran. Dengan demikian siswa SMK N 2 Blora kelas XI AP 1 akan 

memiliki keterampilan komunikasi yang baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK N 2 Blora, sekolah ini terletek di jalan 

Rajawali No 11 Kabupaten Blora. SMK N 2 Blora merupakan sekolah kejuruan 

yang membidangi empat jurusan yaitu Administrasi Perkantoran, Akuntansi, 

Pemasaran dan Busana Butik. Penelitian dilakukan pada jurusan Administrasi 

Perkantoran selanjutnya peneliti menentukan objek penelitian yaitu siswa kelas   

XI AP 1. Alasan peneliti memilih siswa pada jurusan administrasi perkantoran 

sebagai objek penelitian karena pada jurusan administrasi perkantoran terdapat 

mata pelajaran kompetensi kejuruan dengan standar kompetensi public speaking 

secara khusus mempunyai tujuan untuk membentuk siswa terampil dalam 

berkomunikasi di depan umum. 

Peningkatan keterampilan siswa dalam berkomunikasi di depan umum 

diperlukan latihan secara intensif dari siswa. Proses pembelajaran dalam hal ini 

memerlukan waktu yang cukup banyak agar setiap siswa dapat mempraktikkan 

public speaking. Saat pembelajaran setiap siswa memerlukan waktu untuk praktik 

5-10 menit dan apabila dikalikan dengan jumlah siswa yaitu 40 maka 

membutuhkan waktu 2-6 jam pelajaran, sedangkan jam pelajaranya hanya 2 jam 

dalam satu minggu. Hal ini yang dapat menjadi penyebab mengapa diperlukan 

efektifitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran agar setiap siswa dapat 

58 
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mempraktikkan public speaking dan berlatih secara terus menerus dalam proses 

pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran Think-Pair-Share atau TPS melalui 

Public Speaking, setiap siswa berpasangan praktik secara intensif dengan 

berpasangan dengan berdiskusi dan berlatih sebelum maju praktik public speaking 

yang berorientasi pada ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu siswa terampil 

dalam berkomunikasi di depan umum. 

4.1.2. Hasil Penelitian Pra Tindakan 

a. Perencanaan 

Tahapan perencanaan dalam pra tindakan yaitu dimulai dengan 

berkoordinasi dengan guru mengenai konsep pelaksanaan pra tindakan, yaitu dari 

kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan kegiatan akhir selanjutnya 

mempersiapkan instrumen penelitian untuk pra tindakan dan menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

Pra tindakan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 dibagi menjadi tiga 

kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir, pemaparan 

rincinya sebagai berikut : 

1. Kegiatan awal, pelajaran di mulai dengan memberikan penjelasan tujuan 

kehadiran peneliti. Guru mempresensi siswa dan menyiapkan materi 

pembelajaran selanjutnya menyiapkan beberapa siswa untuk berlatih maju 

membawakan acara.  
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2. Kegaiatan inti guru menerangkan materi pelajaran di depan kelas setelah guru 

menjelaskan materi pelajaran dilanjutkan dengan mempersilahkan beberapa 

siswa untuk maju membawakan sebuah acara. Peneliti mengamati jalannya 

proses pembelajaran dan memberikan penilaian kepada siswa yang maju 

membawakan acara untuk mengukur keterampilan siswa selama proses 

praktek berlangsung. 

3. Penutup, pada akhir pelajaran guru memberikan masukan dan saran kepada 

siswa yang telah maju membawakan acara. 

c. Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keterampilan siswa dalam memahami materi sebelum adannya tindakan. 

Keterampilan siswa dalam proses komunikasi dilakukan dengan menggunakan 

pedoman observasi, yang nantinnya akan dijadikan tolok ukur pada penelitian 

tindakan.  

Pengamatan keterampilan ini terdiri dari 15 indikator, dengan 3 aspek 

pengamatan, skor teringgi 5 dan skor terendah 1. Secara keseluruhan skor 

tertinggi lembar pengamatan siswa adalah 100 dan skor terendah yaitu 20, angka 

tersebut berasal dari penjumlahan keseluruhan indikator yang telah dikali dengan 

bobot dan persentase pada tiap-tiap aspeknya.  

Hasil dari pengamatan keterampilan siswa keseluruhan dapat dilihat dari 

hasil analisis deskriptif persentase pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.1 

Hasil Pengamatan Keterampilan Siswa Pra Tindakan 

Interval 

Skor 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 

85-100 Sangat Terampil 0 0% 

69-84 Terampil 12 30% 

53-68 Kurang Terampil 19 47,5% 

37-52 Tidak Terampil 7 17,5% 

20-36 Sangat Tidak Terampil 2 5% 

 

Hasil pengamatan pra tindakan secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa, 

keterampilan siswa dengan kategori sangat terampil yaitu 0% atau tidak ada siswa 

yang masuk dalam kategori sangat terampil, perolehan 30% atau 12 siswa dengan 

kategori terampil, 47,5% atau 19 siswa dengan kategori kurang terampil, 17,5% 

atau sebanyak 7 siswa dengan kategori tidak terampil dan 5% atau 2 siswa dengan 

kategori sangat tidak terampil. 

Penjelasan deskriptif persentase per indikator keterampilan komunikasi 

siswa saat pra tindakan adalah sebagai berikut : 

a. Tahapan persiapan atau kegiatan awal terdapat tiga indikator yaitu : 

1. Tampil Mengesankan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa siswa untuk 

tampil mengesankan dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.2 Tampil Mengesankan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

1 

16 

23 

0 

0 

2,5% 

40% 

57,7% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh sebesar 2,5% atau 1 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 40% atau 16 siswa dengan kategori Terampil, 57,7% atau 23 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

2. Sikap Tenang / Pengelolaan Emosi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa sikap tenang 

siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.3 Sikap Tenang / Pengelolaan Emosi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

0 

15 

16 

7 

2 

0% 

37,5% 

40% 

17,5% 

5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 0% atau 0 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 37,5% atau 15 siswa dengan kategori Terampil, 40% atau 16 
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siswa dengan kategori Kurang Terampil, 17,5% atau 7 siswa dengan kategori 

Tidak Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

3. Opening Touch 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa opening touch 

siswa dikategorikan Kurang  Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.4 Opening Touch 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

2 

10 

16 

8 

4 

5% 

25% 

40% 

20% 

10% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 5% atau 2 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 25% atau 10 siswa dengan kategori Terampil, 40% atau 16 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 20% atau 8 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 10% atau 4 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

b. Tahapan Proses terdapat sembilan indikator, yaitu : 

1. Kelancaran berbicara 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa kelancaran 

berbicara siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel 

di bawah ini yaitu :  
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 Tabel 3.5 Kelancara Berbicara 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

4 

7 

20 

5 

4 

10% 

17,5% 

50% 

12,5% 

10% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 10% atau 4 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 17,5% atau 7 siswa dengan kategori Terampil, 50% atau 20 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 12,5% atau 5 siswa dengan kategori 

Tidak Terampil, 10% atau 4 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

2. Diksi dan Tata bahasa 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa diksi dan tata 

bahasa siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.6 Diksi dan Tata Bahasa 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

4 

26 

4 

6 

0 

10% 

65% 

10% 

15% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 10% atau 4 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 65% atau 26 siswa dengan kategori Terampil, 10% atau 4 siswa 
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dengan kategori Kurang Terampil, 15% atau 4 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

3. Volume suara. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa volume suara 

siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini : 

Tabel 3.7 Volume Suara  

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

11 

19 

7 

3 

0 

27,5% 

47,5% 

17,5% 

7,5% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 27,5% atau 11 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 47,5% atau 19 siswa dengan kategori Terampil, 17,5% atau 7 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

4. Penggunaan intonasi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penggunaan 

intonasi suara siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.8 Penggunaan Intonasi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

2 

22 

13 

3 

0 

5% 

55% 

32,5% 

7,5% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 5% atau 2 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 55% atau 22 siswa dengan kategori Terampil, 32,5% atau 13 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

5. Sikap badan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa sikap badan 

siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.9 Sikap Badan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

2 

20 

13 

3 

2 

5% 

50% 

32,5% 

7,5% 

5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 5% atau 2 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 50% atau 20 siswa dengan kategori Terampil, 32,5% atau 13 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 
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6. Gerakan kepala 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penggunaan 

gerakan kepala siswa dikategorikan Tidak Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.10 Gerakan Kepala 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

2 

11 

15 

9 

3 

5% 

27,5% 

37,5% 

22,5% 

7,5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 5% atau 2 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 27,5% atau 11 siswa dengan kategori Terampil, 37,5% atau 15 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 22,5% atau 9 siswa dengan kategori 

Tidak Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

7. Ekspresi muka atau mimik muka. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa ekspresi muka 

atau mimik muka siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai 

dengan tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.11 Ekspresi Muka atau Mimik Muka 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

4 

18 

15 

3 

0 

10% 

45% 

37,5% 

7,5% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 10% atau 4 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 45% atau 18 siswa dengan kategori Terampil, 37,5% atau 15 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

8. Pandangan mata. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa pandangan 

mata siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.12 Pandangan Mata 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

2 

18 

8 

10 

2 

5% 

45% 

20% 

25% 

5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 5% atau 2 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 45% atau 18 siswa dengan kategori Terampil, 20% atau 8 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 25% atau 10 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 
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9. Gesture / gerak tangan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa gesture atau 

gerak tangan siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.13 Gesture atau Gerakan Tangan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

0 

8 

15 

10 

7 

0% 

20% 

37,5% 

25% 

17,5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 0% atau 0 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 20% atau 8 siswa dengan kategori Terampil, 37,5% atau 15 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 25% atau 10 siswa dengan kategori 

Tidak Terampil, 17,5% atau 7 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

c. Tahapan Kegiatan akhir atau hasil terdapat tiga indikator yaitu : 

a. Ketepatan waktu. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa ketepatan 

waktu siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di 

bawah ini: 

 

 

 



70 

 

 

Tabel 3.14 Ketepatan Waktu 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

3 

6 

21 

7 

3 

7,5% 

15% 

52,5% 

17,5% 

7,5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 7,5% atau 3 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 15% atau 6 siswa dengan kategori Terampil, 52,5% atau 21 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 17,5% atau 7 siswa dengan kategori 

Tidak Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

b. Kaya inisiatif dan improvisasi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa inisiatif dan 

improvisasi siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.15 Kaya Inisiatif dan Improvisasi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

1 

17 

13 

8 

1 

2,5% 

42,5% 

32,5% 

20% 

5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 2,5% atau 1 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 42,5% atau 17 siswa dengan kategori Terampil, 32,5% atau 13 
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siswa dengan kategori Kurang Terampil, 20% atau 8 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 5% atau 1 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

c. Penguasaan dan sistematika penyampaian. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penguasaan 

dan sistematika penyampaian dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai 

dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.16 Penguasaan dan Sistematika Penyampaian 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

2 

8 

16 

8 

6 

5% 

20% 

40% 

20% 

15% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 5% atau 2 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 20% atau 8 siswa dengan kategori Terampil, 40% atau 16 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 20% atau 8 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 15% atau 6 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

Penghitungan data berdasarkan indikator dapat diketahui bahwa rata-rata 

keterampilan siswa masuk dalam persentase dengan angka tinggi yaitu pada 

kategori kurang terampil, sedangkan hasil penilaian keterampilan pra tindakan 

sebelum diimplementasikannya model pembelajaran TPS yaitu seperti tabel di 

bawah ini :  
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Tabel 3.17 Hasil Pra Tindakan 

No Hasil Tes 
Pra 

Tindakan 
Ketuntasan Klasikal 

1 Jumlah Siswa Tuntas 12 
 

                   

            
 

  = 
  

  
 x 100 % = 30 % 

2 Jumlah Siswa Tidak Tuntas 28 

3 Nilai Tertinggi 81,1 

4 Nilai Terendah 36,25 

5 Nilai Rata-rata 66,23 

 

Berdasarkan penghitungan klasikan diketahui bahwa siswa yang telah memenuhi 

KKM hanya sebanyak 12 anak atau dengan persentase 30% ketuntasan siswa. 

d. Kesimpulan penelitian Pra Tindakan 

Hasil pengamatan keterampilan komunikasi siswa dapat disimpulkan 

bahwa tingkat keterampilan dan hasil belajar siswa masih kurang terampil dan 

belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Perlu dilaksanakan adanya 

tindakan untuk dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. 

4.1.3. Hasil Penelitian Siklus 1 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus 1 dilakukan untuk menentukan langkah 

kerja sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan pada pembelajaran dan 

meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi di depan umum. 

Kegiatan perencanaan dilakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran mengenai 

materi pembelajaran, model pembelajaran yang akan diterapkan, penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan konsep pelaksanaan penelitian serta 
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menyiapkan instrumen penelitian yaitu berupa lembar penilaian keterampilan 

siswa, lembar aktivitas siswa dan lembar kinerja guru. 

b. Tindakan 

Tindakan pada siklus I terbagi menjadi dua pertemuan, pertemuan 

pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 dan pertemuan ke dua 

dilaksanakan tanggal 8 Mei  2013. Rincian langkah – langkah pembelajaran 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Awal 

a. Guru memberikan salam sampai dengan mempresensi kehadiran siswa. 

b. Menyampaikan beberapa instruksi sebagai objek penelitian. 

c. Menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran dan mengenalkan serta 

menjelaskan model pembelajaran TPS saat diaplikasikan pada 

pembelajaran.  

2. Tahap Inti 

a. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa mengenai 

pengertian MC dan jenis MC, Faktor bahasa dan non bahasa, selain 

menjelaskan materi tersebut guru juga memberikan arahan kepada siswa 

dan persiapan-persiapannya untuk maju membawakan acara. 

b. Menerapkan model pembelajaran TPS. 

c. Setelah menjelaskan materi pelajaran guru menerapkan model TPS yaitu 

dimulai pembagian pasangan untuk maju di depan, pemberian tema dan 

memberikan arahan cara dalam berbicara di depan publik, diberikan 

kepada setiap siswa untuk difahami (think), siswa membahasnya dan 
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melatihnya secara berpasangan untuk membawakan acara (talk), setelah 

membahas secara berpasangan siswa mempraktikkan membawakan acara 

di depan kelas dengan acara formal atau non formal (share). 

3. Tahap Akhir 

a. Setelah kegiatan TPS berlangsung setiap siswa memberikan komentar 

kepada siswa yang telah maju untuk dijadikan koreksi dan guru 

memberikan penguatan, motivasi, komentar dan kesimpulan dari siswa 

yang telah maju serta memberikan kesempatan bertanya kepada siswa 

mengenai kendala-kendala saat membawakan acara atau MC dan 

memberikan solusi mengenai kesulitan tersebut. 

b. Guru memberikan masukan secara garis besar dan membuat simpulan 

mengenai hasil praktik dalam membawakan acara atau MC dan kegiatan 

akhir dengan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. 

 Langkah – langkah pelaksanaan dalam siklus I pertemuan ke dua sama 

halnya dilakukan pada pertemuan pertama yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu 

tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Awal 

a. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Mempersiapkan siswa untuk maju membawakan acara. 

2. Tahap Inti 

a. Menerapkan model pembelajaran TPS. 

b. Meminta siswa untuk maju membawakan acara sesuai dengan 

pasangannya. 
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c. Guru bersama peneliti mengamati jalannya praktik dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan siswa. 

3. Tahap Akhir 

a. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran dan memberikan masukan 

terhadap siswa yang telah maju membawakan acara. 

b. Mengakhiri pelajaran. 

c. Pengamatan Keterampilan Siswa 

Hasil pengamatan keterampilan komunikasi siswa merupakan tes proses 

siswa dalam berkomunikasi. Peneliti telah mengamati setiap siswa dalam proses 

komunikasi saat maju public speaking membawakan sebuah acara, pemaparan 

data disajikan dalam bentuk dua hal yaitu pencapaian secara kumulatif dan 

pencapaian per indikator. Penyajian data secara kumulatif diperoleh data seperti 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.18  

Hasil Penilaian Keterampilan Siklus I 

Interval 

Skor 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

85-100 Sangat Terampil 3 7,5% 

68-84 Terampil 26 65% 

52-67 Kurang Terampil 10 25% 

36-51 Tidak Terampil 1 2,5% 

20-35 Sangat Tidak Terampil 0 0% 

 

Hasil pengamatan pada siklus 1 secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa, 

keterampilan siswa dengan kategori Sangat Terampil yaitu 7,5% atau 3 siswa, 

perolehan 65% atau 26 siswa masuk dalam kategori Terampil, 25% atau sebanyak 

10 siswa dalam kategori Kurang Terampil, 2,5% atau sebanyak 1 siswa dalam 
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kategori Tidak Terampil dan 0% atau 0 siswa yang masuk dalam kategori Sangat 

Tidak Terampil. 

Penyajian data per indikator, menunjukkan seberapa besar keterampilan 

siswa pada setiap indikator pengamatan, dari hasil pengamatan diperoleh : 

a. Tahapan persiapan atau kegiatan awal terdapat tiga indikator yaitu : 

1. Tampil mengesankan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa siswa untuk 

tampil mengesankan dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di 

bawah ini :  

Tabel 3.19 Tampil Mengesankan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

13 

27 

0 

0 

0 

32,5% 

67,5% 

2,5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh sebesar 32,5% atau 13 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 67,5% atau 27 siswa dengan kategori Terampil, 2,5% atau 1 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 
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2. Sikap tenang / Pengelolaan emosi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa sikap tenang 

siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah 

ini :  

Tabel 3.20 Sikap Tenang / Pengelolaan Emosi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

7 

16 

12 

3 

2 

17,5% 

40% 

30% 

7,5% 

5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 17,5% atau 7 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 40% atau 16 siswa dengan kategori Terampil, 30% atau 12 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

3. Opening touch 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa opening touch 

siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.21 Opening Touch 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

6 

12 

13 

5 

4 

15% 

30% 

32,5% 

12,5% 

10% 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 15% atau 6 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 30% atau 12 siswa dengan kategori Terampil, 32,5% atau 13 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 12,5% atau 5 siswa dengan kategori 

Tidak Terampil, 10% atau 4 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

b. Tahapan Proses terdapat sembilan indikator, yaitu : 

1. Kelancaran berbicara 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa kelancaran 

berbicara siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.22 Kelancara Berbicara 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

10 

15 

12 

3 

0 

25% 

37,5% 

30% 

7,5% 

0 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 25% atau 10 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 37,5% atau 15 siswa dengan kategori Terampil, 30% atau 12 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

2. Diksi dan tata bahasa 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa diksi dan tata 

bahasa siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah 

ini : 
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Tabel 3.23 Diksi dan Tata Bahasa 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

7 

25 

4 

4 

0 

17,5% 

62,5% 

10% 

10% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 17,5% atau 7 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 62,5% atau 25 siswa dengan kategori Terampil, 10% atau 4 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 10% atau 4 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

3. Volume suara. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa volume suara 

siswa dikategorikian Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini : 

Tabel 3.24 Volume Suara 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

19 

19 

2 

0 

0 

47,5% 

47,5% 

5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 47,5% atau 19 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 47,5% atau 19 siswa dengan kategori Terampil, 5% atau 2 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 
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4. Penggunaan intonasi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penggunaan 

intonasi suara siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.25 Penggunaan Intonasi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

3 

23 

14 

0 

0 

7,5% 

57,5% 

35% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 7,5% atau 3 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 57,5% atau 23 siswa dengan kategori Terampil, 35% atau 14 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

5. Sikap badan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa sikap badan 

siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.26 Sikap Badan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

4 

27 

8 

1 

0 

10% 

67,5% 

20% 

2,5% 

0% 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 10% atau 4 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 67,5% atau 27 siswa dengan kategori Terampil, 20% atau 8 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 2,5% atau 1 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

6. Gerakan kepala 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penggunaan 

gerakan kepala siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.27 Gerakan Kepala 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

3 

12 

15 

8 

2 

7,5% 

30% 

37,5% 

20% 

5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 7,5% atau 3 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 30% atau 12 siswa dengan kategori Terampil, 37,5% atau 15 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 20% atau 8 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

7. Ekspresi muka atau mimik muka. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa ekspresi muka 

siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.28 Ekspresi Muka atau Mimik Muka 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

5 

23 

12 

0 

0 

12,5% 

57,5% 

30% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 12,5% atau 5 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 57,5% atau 23 siswa dengan kategori Terampil, 30% atau 12 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

8. Pandangan mata. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa pandangan 

mata siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.29 Pandangan Mata 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

7 

27 

4 

2 

0 

17,5% 

67,5% 

10% 

5% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 17,5% atau 7 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 67,5% atau 27 siswa dengan kategori Terampil, 10% atau 4 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 
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9. Gesture / gerak tangan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa gesture atau 

gerak tangan siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.30 Gesture atau Gerak Tangan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

0 

14 

20 

4 

2 

0% 

35% 

50% 

10% 

5% 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 0% atau 0 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 35% atau 14 siswa dengan kategori Terampil, 50% atau 20 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 10% atau 4 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

c. Tahapan Kegiatan akhir atau hasil terdapat tiga indikator yaitu : 

1. Ketepatan waktu. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa ketepatan 

waktu siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.31 Ketepatan Waktu 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

9 

10 

16 

3 

2 

22,5% 

25% 

40% 

7,5% 

5% 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 22,5% atau 9 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 25% atau 10 siswa dengan kategori Terampil, 40% atau 16 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

2. Kaya inisiatif dan improvisasi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa inisiatif dan 

improvisasi siswa dikategorikan Kurang Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.32 Kaya Inisiatif dan Improvisasi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

4 

25 

8 

3 

0 

10% 

62,5% 

20% 

7,5% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 4% atau 10 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 62,5% atau 25 siswa dengan kategori Terampil, 20% atau 8 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 7,5% atau 3 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

3. Penguasaan dan sistematika penyampaian. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penguasaan dan 

sistematika materi siswa dikategorikan Terampil. Sesuai dengan tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 3.33 Penguasaan dan Sistematika Penyampaian 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

7 

20 

9 

2 

2 

17,5% 

50% 

22,5% 

5% 

5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 17,5% atau 7 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 50% atau 20 siswa dengan kategori Terampil, 22,5% atau 9 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 5% atau 2 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

Hasil penghitungan dari masing-masing indikator dapat disimpulkan 

bahwa terdapat tujuh indikator dengan kategori kurang terampil dan delapan 

indikator dengan kategori terampil. Beberapa kekurangan yang masih harus 

diperbaiki oleh guru dalam pembelajaran siklus I yaitu memberikan kesiapan 

setiap siswa agar mampu tampil di depan dengan baik, perlu penyesuaian dari 

siswa dalam menerapkan model pembelajaran TPS serta perlunya pemberian 

materi pelajaran secara intensif mengenai MC kepada siswa, sehingga diketahui 

hasil evaluasi tes terdapat siswa yang belum mencapai KKM, sesuai dengan 

penghitungan pada tabel di bawah ini : 
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 Tabel 3.34 Hasil Ketuntasan Klasikal 

No Hasil Tes 
Tes 

Tertulis 

Tes 

Keterampilan 
Ketuntasan Klasikal 

1 
Jumlah Siswa 

Tuntas 
34 27  

                   

            
 

  = 
  

  
 x 100 % = 80 % 

 

= 
  

  
 x 100 % = 67,5 % 

2 
Jumlah Siswa 

Tidak Tuntas 
6 13 

3 Nilai Tertinggi 95 86,2 
4 Nilai Terendah 55 50,45 

5 Nilai Rata-rata 79,9 75,2 

 

Pencapaian hasil belajar tersebut masih kurang maksimal, masih terdapat 

beberapa siswa yang belum mencapai KKM. Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui tes keterampilan komunikasi siswa masih terdapat 13 siswa yang tidak 

tuntas atau belum memenuhi KKM, ketuntasan klasikal keterampilan komunikasi 

siswa hanya 67,5% dengan nilai rata-rata siswa yaitu 75,2. Sedangkan evaluasi tes 

tertulis terdapat 6 siswa yang belum mencapai KKM, sedangkan ketuntasan 

klasikal hasil belajar sudah mencapai 80% dengan nilai rata-rata 79,9. Perlu 

penyempurnaan pada proses pembelajaran siklus berikutnya agar keterampilan 

siswa dalam berkomunikasi di depan umum dapat meningkat sesuai dengan 

KKM. 

Pengamatan selanjutnya yaitu kinerja guru, penilaian dilaksanakan pada  

saat proses pembelajaran berlangsung dalam menerapkan model pembelajaran 

TPS. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.35 Pengamatan Kinerja Guru 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

A Pendahuluan      

1 Guru memulai pembelajaran dengan salam 

(Membuka Pelajaran). 

     

2 Usaha guru untuk menarik perhatian siswa 

dalam penerapan model TPS dan materi 

pembelajaran (Interes). 

     

3 Guru melibatkan siswa secara aktif sebagai 

subjek pembelajaran dalam penerapan model 

TPS (Mendorong dan Melibatkan Siswa). 

     

B Kegiatan Inti      

1 Guru menggunakan variasi media pembelajaran 

(Penggunaan Media). 

     

2 Guru menerapkan model pembelajaran TPS 

(Model Pembelajaran). 

     

3 Uraian dan penjelasan guru benar-benar terpusat 

pada pembahasan (Titik Pusat). 

     

4 Guru menerapkan model TPS dan 

menyampaikan pelajaran secara sistematis 

(Rantai Kognitif). 

     

5 Guru mengamati terhadap masing-masing 

peserta didik dalam proses pembelajaran (Titik 

Perhatian). 

     

6 Guru mengajukan pertanyaan untuk memberikan 

rangsangan kepada siswa agar berfikir, belajar 

dan membangkitkan gairah belajar siswa 

(Mengajukan Pertanyaan). 

     

C Penutup      

1 Guru memberikan tanggapan terhadap siswa 

yang telah maju shrare dalam public speaking 

(Menanggapi Siswa). 

     

2 Guru dapat mengatur waktu pembelajaran sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(Menggunakan Waktu). 

     

3 Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan 

kesimpulan, memberikan saran, merefleksikan 

dan memberikan salam (Mengahiri Pelajaran). 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa :  

Penilaian = 
                     

                    
        

 
  

  
        = 80% 

Hasil pengamatan kinerja guru secara keseluruhan yaitu sebesar 80% 

dikategorikan baik, hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan yang 

menunjukkan bahwa terdapat dua indikator dengan kategori sangat baik, empat 

indikator dengan kategori baik, dua indikator dengan kategori cukup baik. 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan :  

1. Aspek membuka pelajaran dalam kategori sangat baik yaitu dimulai dengan 

salam dan diakhiri pula dengan salam dan saling berjabat tangan antara guru 

dan siswa.  

2. Memberikan ketertarikan atau interest dalam kategori baik, guru memberikan 

stimulus dan memberikan penjelasan serta aplikasi model pembelajaran TPS 

sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan kategori baik, guru 

dalam proses pembelajaran sering melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

4. Penggunaan fariasi media dengan kategori sangat baik, media yang 

dipergunakan yaitu alat dokumentasi dan pengeras suara serta variasi tempat 

pembelajaran. 

5. Penerapan model pembelajaran dengan kategori cukup baik, saat penerapan 

model pembelajaran guru cukup menguasai model pembelajaran TPS, untuk 
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memaksimalkan penerapan model pembelajaran peneliti berkolaborasi 

dengan guru. 

6. Terpusatnya pembahasan atau pemberian materi dengan kategori baik, materi 

pembelajaran dan penerapan model pembelajaran terpusat pada pembahasan 

yang disamapaikan, meskipun terdapat selingan humor akan tetapi hal 

tersebut bertujuan untuk mencairkan suasana kelas. 

7. Penyampaian materi pelajaran secara sistematis dengan kategori cukup baik, 

guru memberikan materi dengan urut-urutan yang sesuai dengan materi 

pelajaran yang ada di buku. 

8. Pengamatan terhadap setiap peserta didik dalam kategori baik, diberikan 

perhatian atau pengamatan terhadap peserta didik yang kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. 

9. Memberikan pertanyaan kepada siswa dalam kategori baik, saat memberikan 

penjelasan guru memberikan pertanyaan untuk mengaktifkan siswa. 

10. Memberikan tanggapan dalam kategori baik, tanggapan tersebut dapat berupa 

kritik dan saran kepada siswa yang telah maju share dalam public speaking 

saat membawakan acara. 

11. Kesesuaian dengan RPP dalam kategori baik, pembelajaran sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat.  

12. Mengakhiri pelajaran dalam kategori baik, yaitu dengan memberikan 

kesimpulan, merefleksikan dan memberikan salam. 

Pengamatan berikutnya yaitu aktivitas siswa, dalam lembar pedoman 

aktivitas siswa peneliti mengamati berbagai aktivitas siswa dalam proses 
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pembelajaran dengan menerapan model pembelajaran TPS. Hasil pengamatan 

aktivitas siswa yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.36 Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru dan memperhatikan siswa lainnya 

yang maju public speaking (Visual 

Activities). 

     

2 Siswa belajar dan melatih untuk 

mempraktekkan public speaking (Visual 

Activities). 

     

3 Siswa aktif dalam pembelajaran dengan 

model TPS yaitu bertanya, mengeluarkan 

pendapat, berdiskusi dalam kelompok 

(Oral Activities). 

     

4 Memberikan kritik dan saran terhadap 

siswa lainnya yang telah maju public 

speaking (Oral Activities). 

     

5 Siswa mencatat materi pembelajaran dan 

hal-hal penting yang disampaikan guru 

terkait dengan materi dan praktek public 

speaking (Writing Activities). 

     

6 Setiap siswa maju untuk mempraktekkan 

public speaking berbicara di depan kelas 

(Motor Activities). 

     

7 Siswa antusias, semangat untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan 

model TPS (Emotional Aktivities). 

     

8 Siswa berani untuk mempraktekkan 

public speaking berbicara di depan kelas 

dengan model pembelajaran TPS 

(Emotional Aktivities). 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa :  

Penilaian = 
                     

                    
        

 
  

  
        = 70% 

Berdasarkan penghitungan di atas aktivitas siswa dalam kategori baik, 

dilihat dari delapan indikator menunjukkan bahwa terdapat dua indikator dengan 

kategori sangat baik, dua indikator dengan kategori baik, tiga indikator dalam 

kategori kurang baik dan satu indikator dalam kategori sangat tidak baik, hal ini 

perlu menjadi koreksi untuk diperbaiki agar keterampilan siswa dalam 

pembelajaran berikutnya dapat meningkat. 

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa : 

1. Siswa yang memperhatikan penjelasan dari guru dan memperhatikan siswa 

lainnya saat maju public speaking membawakan acara yaitu sejumlah 25-32 

siswa atau sebesar 61%-80% hal ini dikategorikan baik. 

2. Siswa belajar dan melatih untuk mempraktekkan public speaking 

membawakan acara selama proses pembelajaran yaitu sejumlah 17-24 siswa 

atau sebesar 41%-60% hal ini dikategorikan kurang baik. 

3. Siswa aktif dalam pembelajaran dengan model TPS yaitu bertanya, 

mengeluarkan pendapat, berdiskusi dalam kelompok sejumlah 17-24 siswa 

atau sebesar 41%-60% hal ini dikategorikan kurang baik. 

4. Memberikan kritik dan saran terhadap siswa lainnya yang telah maju public 

speaking sejumlah 33-40 siswa atau sebesar 81%-100% hal ini dikategorikan 

sangat baik. 
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5. Siswa mencatat materi pembelajaran dan hal-hal penting yang disampaikan 

guru terkait dengan materi dan praktik public speaking sejumlah 1-8 siswa 

atau sebesar 0%-20% hal ini dikategorikan sangat tidak baik. 

6. Setiap siswa maju untuk mempraktikkan public speaking berbicara di depan 

kelas sejumlah 33-40 siswa atau sebesar 100%-81% hal ini dikategorikan 

sangat baik. 

7. Siswa antusias, semangat untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

model TPS sejumlah 25-32 siswa atau sebesar 61%-80% hal ini dikategorikan 

baik. 

8. Siswa berani untuk mempraktikkan public speaking berbicara di depan kelas 

dengan model pembelajaran TPS sejumlah 17-24 siswa atau sebesar 41%-

60% hal ini dikategorikan kurang baik. 

d. Refleksi 

Berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan pada 

siklus I dapat dikatakan bahwa keterampilan komunikasi siswa yang dicapai 

belum memenuhi target ketercapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada 

siklus I masih dijumpai kekurangan dalam proses pembelajaran sehingga 

menyebabkan kurang maksimalnya perolehan nilai keterampilan siswa, maka dari 

itu dapat diindikasikan bahwa proses pembelajaran dengan model TPS belum 

terlaksana secara maksimal.  

Hal tersebut diperkuat dengan temuan pengamatan yaitu hanya 67,5% 

siswa yang tuntas dalam penilaian keterampilan komunikasi dan hanya 40%-60% 

siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemahaman serta penguasaan 
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model pembelajaran dalam kategori kurang. Berdasarkan pengamatan aktivitas 

siswa dan guru saat pembelajaran terdapat beberapa aspek yang belum tercapai 

secara maksimal yaitu antara lain : 

1. Siswa 

a. Penyerapan materi yang kurang baik oleh siswa. 

b. Kurangnya kesiapan diakibatkan dari kurang intensifnya latihan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

c. Pada saat siswa berpasangan mendiskusikan mengenai hal yang akan di 

bagi atau share melalui public speaking, sedikit siswa yang berlatih 

mengenai apa yang akan di share di depan kelas. 

d. Saat jalannya pairing untuk berdiskusi masih terdapat beberapa siswa yang 

pasif sehingga pada waktu share di depan kelas melalui public speaking 

masih terdapat beberapa siswa tidak maksimal saat membawakan acara. 

e. Sebagian besar siswa belum memiliki materi pelajaran terkait yaitu 

mengenai MC. 

2. Guru 

a. Belum menemukan penyesuaian saat menerapkan model pembelajaran. 

b. Belum memberikan materi pelajaran berupa hand out atau catatan untuk 

kelengkapan materi siswa mengenai MC. 

c. Kurangnya efesiensi waktu dalam proses pembelajaran. 
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Kemudian setelah menerapkan model pembelajaran tersebut masih 

ditemukan kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran yaitu : 

1. Penerapan model pembelajaran tidak sepenuhnya difahami oleh siswa dan 

pendidik, memerlukan penyesuaian agar dapat terlaksana secara maksimal. 

2. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengondisikan siswa agar sesuai 

dengan alur model pembelajaran, yaitu think dilanjut dengan pairing dan 

diakhiri dengan sharing melalui public speaking. 

3. Jalannya pairing atau saat berpasangan mendiskusikan mengenai topik yang 

diberikan oleh pendidik hanya didominasi oleh pasangan yang aktif atau 

siswa yang menonjol dan masih terdapat beberapa siswa yang pasif. 

4. Saat pairing atau berpasangan harus diperhatikan siswa yang menonjol 

dengan siswa yang pasif. 

Berdasarkan temuan kekurangan-kekurangan tersebut di atas maka dapat 

dikatakan belum tercapai secara maksimal baik secara proses penerapan model 

pembelajaran aktivitas siswa, guru serta hasil dari keterampilan komunikasi siswa. 

Kekurangan dan kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai koreksi dalam 

langkah perbaikan untuk pelaksanaan siklus II agar dapat memperbaiki 

kekurangan yang ada sehingga harapannya dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi siswa pada pelaksanaan siklus berikutnya, 

4.1.4. Hasil Penelitian Siklus 2 

Pelaksanaan siklus II merupakan perbaikan langkah – langkah dan aspek 

yang belum mencapai standar pada siklus sebelumnya, baik pada aspek kegiatan 

guru maupun kegiatan siswa yang masih ditemukan kekurangannya. Berdasarkan 
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refleksi pada siklus I,  bahwa siklus II merupakan penyempurnaan aspek – aspek 

yang masih dalam kriteria kurang agar dapat meningkatkan keterampilan siswa. 

Pelaksanaan siklus II sama seperti pada siklus I yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi, penjabarannya adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus II dilakukan untuk menentukan langkah 

kerja sebagai upaya untuk memperbaiki kekurangan pada pembelajaran siklus I 

dan meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi di depan umum. 

Kegiatan perencanaan ini dilakukan dengan memberikan koreksi kekurangan-

kekurangan pada siklus I untuk diperbaiki pada siklus II, koordinasi dengan guru 

mata pelajaran mengenai materi pembelajaran pada siklus II, mempelajari kembali 

model pembelajaran yang akan diterapkan, penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan konsep pelaksanaan penelitian serta menyiapkan instrumen 

penelitian yaitu berupa lembar penilaian keterampilan siswa, lembar aktivitas 

siswa dan lembar aktivitas guru. 

b. Pelaksanaan. 

Pelaksanaan siklus II terbagi dalam dua pertemuan, pertemuan pertama 

dilaksanakan tanggal 15 Mei 2013 dan pertemuan ke dua pada tanggal 22 Mei 

2013. Rincian langkah – langkah pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Awal 

a. Membahas tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

b. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. 
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c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada pembelajaran. 

2. Tahap Inti 

a. Mengulang sekilas pembelajaran yang lalu. 

b. Menerapkan model pembelajaran TPS. 

c. Memperlihatkan simulasi dalam membawakan acara. 

d. Praktek membawakan acara pada tiap-tiap siswa. 

3. Tahap Akhir 

a. Membuat kesimpulan pembelajaran 

b. Menginformasikan materi selanjutnya. 

 Langkah – langkah pelaksanaan dalam siklus II pertemuan ke dua sama 

halnya dilakukan pada pertemuan pertama yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu 

tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Awal 

a. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Mempersiapkan siswa untuk maju membawakan acara. 

2. Tahap Inti 

a. Menerapkan model pembelajaran TPS. 

b. Meminta siswa untuk maju membawakan acara sesuai dengan 

pasangannya. 

c. Guru bersama peneliti mengamati jalannya praktik dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan siswa. 
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3. Tahap Akhir 

a. Guru bersama memberikan kesimpulan pembelajaran dan memberikan 

masukan terhadap siswa yang telah maju membawakan acara. 

b. Mengakhiri pelajaran 

c. Pengamatan 

Pengamatan kegiatan siswa pada siklus II dilakukan oleh peneliti, 

dilakukan saat kegiatan pembelajaranberlangsung. Hasil pengamatan keterampilan 

siswa secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.37 

Hasil Penilaian Keterampilan Siklus II 

Interval 

Skor 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

85-100 Sangat Terampil 11 27,5% 

68-84 Terampil 29 72,5% 

52-67 Kurang Terampil 0 0% 

36-51 Tidak Terampil 0 0% 

20-35 Sangat Tidak Terampil 0 0% 

 

Hasil pengamatan pada siklus II secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa, 

keterampilan siswa dengan kategori sangat terampil yaitu 27,5% atau 11 siswa 

yang masuk dalam kategori sangat terampil, perolehan 72,5% atau 29 siswa 

masuk dalam kategori terampil, 0% atau sebanyak 0 siswa dalam kategori kurang 

terampil, 0% atau sebanyak 0 siswa dalam kategori tidak terampil dan 0% atau 0 

siswa yang masuk dalam kategori sangat tidak terampil. 

Penyajian data per indikator, menunjukkan seberapa besar keterampilan 

siswa pada setiap indikator pengamatan, dari hasil pengamatan diperoleh : 
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a. Tahapan persiapan atau kegiatan awal terdapat tiga indikator yaitu : 

1. Tampil mengesankan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui siswa untuk tampil 

mengesankan dikategorikan Sangat Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di 

bawah ini :  

Tabel 3.38 Tampil Mengesankan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

35 

5 

0 

0 

0 

87,5% 

12,5% 

0% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh sebesar 87,5% atau 35 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 12,5% atau 5 siswa dengan kategori Terampil, 0% atau 0 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

2. Sikap tenang / Pengelolaan emosi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa sikap tenang 

siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini : 

Tabel 3.39 Sikap Tenang / Pengelolaan Emosi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

10 

26 

4 

0 

0 

25% 

65% 

10% 

0% 

0% 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 25% atau 10 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 65% atau 26 siswa dengan kategori Terampil, 10% atau 4 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

3. Opening touch 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa opening touch 

siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.40 Openig Touch 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

15 

21 

4 

0 

0 

37,5% 

52,5% 

10% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 15% atau 37,5 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 52,5% atau 21 siswa dengan kategori Terampil, 10% atau 4 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

b. Tahapan Proses terdapat sembilan indikator, yaitu : 

1. Kelancaran Berbicara 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa kelancaran 

berbicara siswa dikategorikan Sangat Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel 

di bawah ini : 
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Tabel 3.41 Kelancaran Berbicara 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

25 

12 

3 

0 

0 

62,5% 

30% 

7,5% 

0% 

0 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 62,5% atau 25 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 30% atau 12 siswa dengan kategori Terampil, 7,5% atau 3 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

2. Diksi dan tata bahasa 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa diksi dan tata 

bahasa siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.42 Diksi dan Tata Bahasa 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

6 

31 

3 

0 

0 

15% 

77,5% 

7,5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 15% atau 6 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 77,5% atau 31 siswa dengan kategori Terampil, 7,5% atau 3 
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siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

3. Volume suara. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa volume suara 

siswa dikategorikian Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini : 

Tabel 3.43 Volume Suara 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

13 

24 

3 

0 

0 

32,5% 

60% 

7,5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 32,5% atau 13 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 60% atau 24 siswa dengan kategori Terampil, 7,5% atau 3 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

4. Penggunaan intonasi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penggunaan 

intonasi suara dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel berikut : 

Tabel 3.44 Penggunaan Intonasi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

10 

27 

3 

0 

0 

25% 

67,5% 

7,5% 

0% 

0% 



102 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 25% atau 10 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 67,5% atau 27 siswa dengan kategori Terampil, 7,5% atau 3 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

5. Sikap badan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa sikap badan 

siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.45 Sikap Badan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

13 

24 

3 

0 

0 

32,5% 

60% 

7,5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 32,5% atau 13 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 60% atau 24 siswa dengan kategori Terampil, 7,5% atau 3 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

6. Gerakan kepala 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penggunaan 

gerakan kepala siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 3.46 Gerakan Kepala 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

12 

26 

2 

0 

0 

30% 

65% 

5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 30% atau 12 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 65% atau 26 siswa dengan kategori Terampil, 5% atau 2 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

7. Ekspresi muka atau mimik muka. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa ekspresi muka 

siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.47 Ekspresi Muka atau Mimik Muka 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

10 

29 

1 

0 

0 

25% 

67,5% 

2,5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 25% atau 10 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 67,5% atau 29 siswa dengan kategori Terampil, 2,5% atau 1 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 
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8. Pandangan mata. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa pandangan 

mata siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.48 Pandangan Mata 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

10 

29 

1 

0 

0 

25% 

72,5% 

2,5% 

0% 

0% 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 25% atau 10 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 72,5% atau 29 siswa dengan kategori Terampil, 2,5% atau 1 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

9. Gesture / gerak tangan. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa gesture atau 

gerak tangan siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.49 Gesture atau Gerak Tangan 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

15 

20 

5 

0 

0 

37,5% 

50% 

12,5% 

0% 

0% 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 37,5% atau 15 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 50% atau 20 siswa dengan kategori Terampil, 12,5% atau 5 

siswa dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

c. Tahapan Kegiatan akhir atau hasil terdapat tiga indikator yaitu : 

1. Ketepatan waktu. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa ketepatan 

waktu siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.50 Ketepatan Waktu 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

2 

36 

2 

0 

0 

5% 

90% 

5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 5% atau 2 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 90% atau 36 siswa dengan kategori Terampil, 5% atau 2 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

2. Kaya inisiatif dan improvisasi. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa inisiatif dan 

improvisasi siswa dikategorikan Sangat Terampil. Hal tersebut sesuai dengan 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.51 Kaya Inisiatif dan Improvisasi 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

22 

18 

0 

0 

0 

55% 

45% 

0% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 55% atau 22 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 45% atau 18 siswa dengan kategori Terampil, 0% atau 0 siswa 

dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

3. Penguasaan dan sistematika penyampaian. 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diketahui bahwa penguasaan 

dan sistematika siswa dikategorikan Terampil. Hal tersebut sesuai dengan tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.52 Penguasaan dan Sitematika Penyampaian 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Terampil 

Terampil 

Kurang Terampil  

Tidak Terampil 

Sangat Tidak Terampil 

15 

24 

1 

0 

0 

37,5% 

60% 

2,5% 

0% 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh sebesar 37,5% atau 15 siswa dengan kategori 

Sangat Terampil, 60% atau 24 siswa dengan kategori Terampil, 2,5% atau 1 siswa 
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dengan kategori Kurang Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Tidak 

Terampil, 0% atau 0 siswa dengan kategori Sangat Tidak Terampil. 

Berdasarkan hasil tingkat keterampilan siswa pada siklus II pada kategori 

Sangat Terampil. Dilihat dari masing - masing indikator mengalami peningkatan 

dari siklus I. Hasil penghitungan per indikator dapat disimpulkan bahwa terdapat 

12 (dua belas) indikator dengan kategori terampil dan 3 (tiga) indikator dengan 

kategori sangat terampil. Peningkatan ini merupakan perbaikan dari kekurangan 

yang terjadi pada kegitan pembelajaran sebelumnya. Hasil tes secara keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.53 Hasil Ketuntasan Klasikal 

No Hasil Test 
Tes 

Tertulis 

Tes 

Keterampilan 

Ketuntasan Klasikal 

1 Jumlah Siswa 

Tuntas 
39 40  

                   

            
 

= 
  

  
 x 100 % = 97,5 % 

= 
  

  
 x 100 % =  100% 

 

2 Jumlah Siswa 

Tidak Tuntas 
1 0 

3 Nilai Tertinggi 95 96,7 

4 Nilai Terendah 65 80,35 

5 Nilai Rata-rata 87,1 85,03 

 

Hasil penilian dengan evaluasi tes tertulis menunjukkan bahwa persentase 

ketuntasan klasikal 97,5% sedangkan hasil penghitungan keterampilan siswa 

menunjukkan bahwa siswa secara keseluruhan telah memenuhi ketuntasan 

minimal dengan persentase ketuntasan klasikal yaitu 100%.  

Pengamatan selanjutnya yaitu kinerja guru dalam proses pembelajaran 

dalam menerapkan model pembelajaran TPS. Hasil pengamatan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 
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Tabel 3.54 Pengamatan Kinerja Guru 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

A Pendahuluan      

1 Guru memulai pembelajaran dengan salam 

(Membuka Pelajaran). 

     

2 Usaha guru untuk menarik perhatian siswa dalam 

penerapan model TPS dan materi pembelajaran 

(Interes). 

     

3 Guru melibatkan siswa secara aktif sebagai subjek 

pembelajaran dalam penerapan model TPS 

(Mendorong dan Melibatkan Siswa). 

     

B Kegiatan Inti      

1 Guru menggunakan variasi media pembelajaran 

(Penggunaan Media). 

     

2 Guru menerapkan model pembelajaran TPS (Model 

Pembelajaran). 

     

3 Uraian dan penjelasan guru benar-benar terpusat 

pada pembahasan (Titik Pusat). 

     

4 Guru menerapkan model TPS dan menyampaikan 

pelajaran secara sistematis (Rantai Kognitif). 

     

5 Guru mengamati terhadap masing-masing peserta 

didik dalam proses pembelajaran (Titik Perhatian). 

     

6 Guru mengajukan pertanyaan untuk memberikan 

rangsangan kepada siswa agar berfikir, belajar dan 

membangkitkan gairah belajar siswa (Mengajukan 

Pertanyaan). 

     

C Penutup      

1 Guru memberikan tanggapan terhadap siswa yang 

telah maju shrare dalam public speaking 

(Menanggapi Siswa). 

     

2 Guru dapat mengatur waktu pembelajaran sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(Menggunakan Waktu). 

     

3 Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan 

kesimpulan, memberikan saran, merefleksikan dan 

memberikan salam (Mengahiri Pelajaran). 

     

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa :  

Penilaian = 
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        = 88% 

Hasil pengamatan kinerja guru secara keseluruhan yaitu sebesar 88% 

dikategorikan sangat baik, hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan yang 

menunjukkan bahwa terdapat lima indikator dengan kategori sangat baik  dan 

tujuh indikator dengan kategori baik. 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan :  

1. Aspek membuka pelajaran dalam kategori sangat baik yaitu dimulai dengan 

salam dan diakhiri pula dengan salam dan saling berjabat tangan antara guru 

dan siswa.  

2. Memberikan ketertarikan atau interest dalam kategori sangat baik, guru 

memberikan stimulus dan memberikan penjelasan serta aplikasi model 

pembelajaran TPS sehingga siswa tertarik dan antusias untuk mengikuti 

pembelajaran. 

3. Melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan kategori sangat 

baik, guru dalam proses pembelajaran selalu melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

4. Penggunaan fariasi media dengan kategori baik, media yang dipergunakan 

yaitu alat dokumentasi dan pengeras suara serta variasi tempat pembelajaran. 

5. Penerapan model pembelajaran dengan kategori baik, saat penerapan model 

pembelajaran guru menguasai model pembelajaran yang diterapkan, 

penerapan model pembelajaran ini berkolaborasi dengan peneliti. 

6. Terpusatnya pembahasan atau pemberian materi dengan kategori baik, materi 

pembelajaran dan penerapan model pembelajaran terpusat pada pembahasan 
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yang disamapaikan, meskipun terdapat selingan humor akan tetapi hal 

tersebut untuk bertujuan untuk mencairkan suasana kelas. 

7. Penyampaian materi pelajaran secara sistematis dengan kategori baik, guru 

memberikan materi dengan urut-urutan yang sesuai dengan materi pelajaran 

yang ada di buku. 

8. Pengamatan terhadap setiap peserta didik dalam kategori sangat baik, 

diberikan perhatian secara intensif atau pengamatan terhadap peserta didik 

yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

9. Memberikan pertanyaan kepada siswa dalam kategori baik, saat memberikan 

penjelasan guru memberikan pertanyaan untuk mengaktifkan siswa. 

10. Memberikan tanggapan dalam kategori baik, tanggapan tersebut dapat berupa 

kritik dan saran kepada siswa yang telah maju share dalam public speaking 

saat membawakan acara. 

11. Kesesuaian dengan RPP dalam kategori baik, pembelajaran sesuai dengan 

rencana peaksanaan pembelajaran yang telah dibuat.  

12. Mengakhiri pelajaran dalam kategori sangat baik, yaitu dengan memberikan 

kesimpulan, merefleksikan dan memberikan salam, berdoa dan berjabat 

tangan dengan siswa serta memberikan salam perpisahan dengan siswa 

sebagai objek penelitian. 

Pengamatan berikutnya yaitu aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menerapan model pembelajaran TPS. Hasil pengamatan aktivitas siswa 

yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.55 Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru dan memperhatikan siswa lainnya 

yang maju public speaking (Visual 

Activities). 

     

2 Siswa belajar dan melatih untuk 

mempraktekkan public speaking (Visual 

Activities). 

     

3 Siswa aktif dalam pembelajaran dengan 

model TPS yaitu bertanya, mengeluarkan 

pendapat, berdiskusi dalam kelompok 

(Oral Activities). 

     

4 Memberikan kritik dan saran terhadap 

siswa lainnya yang telah maju public 

speaking (Oral Activities). 

     

5 Siswa mencatat materi pembelajaran dan 

hal-hal penting yang disampaikan guru 

terkait dengan materi dan praktek public 

speaking (Writing Activities). 

     

6 Setiap siswa maju untuk mempraktekkan 

public speaking berbicara di depan kelas 

(Motor Activities). 

     

7 Siswa antusias, semangat untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan 

model TPS (Emotional Aktivities). 

     

8 Siswa berani untuk mempraktekkan 

public speaking berbicara di depan kelas 

dengan model pembelajaran TPS 

(Emotional Aktivities). 

     

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa : 

1. Siswa yang memperhatikan penjelasan dari guru dan memperhatikan siswa 

lainnya saat maju public speaking membawakan acara yaitu sejumlah 25-32 

siswa atau sebesar 61%-80% hal ini dikategorikan baik. 
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2. Siswa belajar dan melatih untuk mempraktekkan public speaking 

membawakan acara selama proses pembelajaran yaitu sejumlah 33-40 siswa 

atau sebesar 81%-100% hal ini dikategorikan sangat baik. 

3. Siswa aktif dalam pembelajaran dengan model TPS yaitu bertanya, 

mengeluarkan pendapat, berdiskusi dalam kelompok yaitu sejumlah 25-32 

siswa atau sebesar 61%-80% hal ini dikategorikan baik. 

4. Memberikan kritik dan saran terhadap siswa lainnya yang telah maju public 

speaking yaitu sejumlah 33-40 siswa atau sebesar 81%-100% hal ini 

dikategorikan sangat baik. 

5. Siswa mencatat materi pembelajaran dan hal-hal penting yang disampaikan 

guru terkait dengan materi dan praktek public speaking sejumlah 17-24 siswa 

atau sebesar 41%-60% hal ini dikategorikan sangat kurang baik. 

6. Setiap siswa maju untuk mempraktekkan public speaking berbicara di depan 

kelas yaitu sejumlah 33-40 siswa atau sebesar 81%-100% hal ini 

dikategorikan sangat baik. 

7. Siswa antusias, semangat untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

model TPS yaitu sejumlah 25-32 siswa atau sebesar 61%-80% hal ini 

dikategorikan baik. 

8. Siswa berani untuk mempraktekkan public speaking berbicara di depan kelas 

dengan model pembelajaran TPS yaitu sejumlah 25-32 siswa atau sebesar 

61%-80% hal ini dikategorikan baik. 

Berdasarkan uraian diatas aktivitas siswa masuk dalam kategori baik, dilihat dari 

delapan indikator menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator dengan kategori 
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sangat baik, empat indikator dengan kategori baik, dan satu indikator dalam 

kategori kurang baik. Kenaikan aktivitas siswa dalam penerapan model TPS juga 

berdampak kepada naiknya keterampilan siswa. 

Gambaran secara menyeluruh dari penilaian keterampilan komunikasi 

siswa mulai dari pra tindakan, siklus I, siklus II dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 3.56  

Perbandingan Penilaian Keterampilan Komunikasi Siswa 

Interval 

Skor 
Kategori 

Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) 

85-100 ST 0 0% 3 7,5% 11 27,5% 

69-84 T 12 30% 26 65% 29 72,5% 

53-68 KT 19 47,5% 10 25% 0 0% 

37-52 TT 7 17,5% 1 2,5% 0 0% 

20-36 STT 2 5% 0 0% 0 0% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pra tindakan 

menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang tergolong sangat terampil atau 0%, 

siswa yang tergolong terampil yaitu 12 atau 30%, siswa yang tergolong kurang 

terampil 19 atau 47,5%, siswa yang tergolong tidak terampil 7 atau 17,5% dan 

siswa yang tergolong sangat tidak terampil 2 atau 2,5%.  

Siklus I menunjukkan bahwa siswa yang sangat terampil mengalami 

kenaikan sebesar 7,5% atau 3 siswa, yang tergolong terampil mengalami 

peningkatan sebesar 35% menjadi 65% atau 26 siswa, yang tergolong kurang 

terampil mengalami penurunan sebesar 47,5% menjadi 25% atau 10 siswa yang 

tergolong tidak terampil mengalami penurunan sebesar 15% menjadi 2,5% atau 1 

siswa, yang tergolong sangat tidak terampil mengalami penurunan sebesar 5% 

menjadi 0% atau tidak ada siswa yang tergolong sangat tidak terampil.  
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Hasil pengamatan setelah penerapan model pembelajaran TPS pada 

siklus II mengalami peningkatan yaitu siswa yang tergolong sangat terampil 

mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 27,5% atau 11 siswa, yang 

tergolong terampil mengalami peningkatan 7,5% menjadi  72,5% atau 29 siswa. 

Penjelasan berdasarkan ketuntasan klasikal siswa pada pratindakan, 

siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 3.56 Perbandingan Ketuntasan Klasikal  

No Hasil Tes 
Pra 

Tindakan 

Sikus I Siklus II 

Tes 

Objektif 

Tes 

Keteram

pilan 

Tes 

Objektif 

Tes 

Keteram

pilan 

1 Tuntas 12 34 27 39 40 

2 Tidak Tuntas 28 6 13 1 0 

3 Nilai Tertinggi 81,1 95 86,2 95 96,7 

4 Nilai Terendah 36,25 55 50,45 65 80,35 

5 
Rerata 

Keterampilan 
66,23 79,9 75,2 87,1 85,03 

6 
Ketuntasan 

Klasikal 
30% 80% 67,5% 95% 100% 

7 
Rerata 

Keterampilan 

Siklus I : 

75,2 

Siklus II : 

85,03 

Rerata keterampilan siklus I dan II : 

78,9 ( Terampil ) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tindakan siklus I 

dan siklus II terdapat kenaikan baik siswa yang tuntas nilai tertinggi, rata-rata dan 

ketuntasan klasikal siswa. Rata-rata keterampilan dari pra tindakan ke siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 8,97%. Rata-rata keterampilan dari siklus I ke 

siklus II yaitu sebesar 9,83%. Penghitungan tersebut menunjukan bahwa rata-rata 

penilaian keterampilan dari siklus I dan siklus II sebesar 78,9% yang 

menunjukkan pada kategori terampil. 
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d. Refleksi Siklus 2 

Berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II maka 

dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian. Proses 

pembelajaran siklus II telah dilakukan perbaikan-perbaikan yang didasarkan pada 

refleksi siklus I yaitu manajemen waktu dalam penerapan model pembelajaran 

TPS, memberikan variasi pasangan berdasarkan siswa yang aktif. Pendidik dapat 

memanfaatkan waktu dengan baik dan dapat mengaplikasikan model 

pembelajaran dengan baik, persiapan terhadap materi pelajaran dan juga media 

dalam pembelajaran dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi masih terdapat 

beberapa kekurangan pada pembelajaran dengan model TPS, berdasarkan 

pengamatan aktivitas siswa dan kinerja guru pada siklus II dapat diketahui 

beberapa kekurangannya yaitu : 

1. Kurangnya kesadaran siswa untuk mencatat hal penting yang disampaikan 

pendidik dan masih terihat beberapa siswa yang masih belum siap maju 

sehingga kurang maksimal saat membawakan acara. 

2. Penilaian pendidik saat pembelajaran menunjukkan kategori sangat baik akan 

tetapi masih dijumpai beberapa kekurangan yaitu kurangnya pengamatan tiap 

peserta didik dan kurangnya interaksi variasi terhadap peserta didik lainnya. 

Proses pembelajaran dengan model TPS dapat dikatakan dinamis dan tentunya 

sulit untuk menerapkan secara sempurna sehingga kekurangan tersebut dapat 

menjadi koreksi agar dapat menjadi dasar perbaikan-perbaikan dalam proses 

pembelajaran saat menerapkan model pembelajaran TPS agar lebih baik. 
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Model pembelajaran TPS merupakan kelompok model diskusi yang 

secara umum memberikan tujuan agar dapat memperbaiki cara berfikir dan 

keterampilan komunikasi siswa serta menggalakan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran. Model pembelajaran ini dapat memberikan kontribusi yang 

baik dalam proses pembelajaran dan hasil pembelajaran akan tetapi model 

pembelajaran ini bukan merupakan model pembelajaran yang secara instan dapat 

merubah keterampilan komunikasi siswa. Berdasarkan penilaian keterampilan 

tiap-tiap indikator masih terdapat beberapa siswa yang masuk pada indikator 

dengan kategori Kurang Terampil akan tetapi jumlah siswa tentunya berbeda dari 

pada siklus sebelumnya, masih diperlukan latihan secara berkesinambungan dan 

intensif agar siswa menjadi lebih terampil dalam berkomunikasi. Sedangkan hasil 

dari penghitungan secara klasikal menunjukkan bahwa dalam penerapan model 

pembelajara TPS diketahui bahwa keterampilan komunikasi siswa secara ideal 

telah meningkat. 

4.2. Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan serangkaian kegiatan yang tidak 

terlepas dari proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan 

atau aktivitas yang melibatkan guru dan siswa serta materi pembelajaran sebagai 

bahasannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data yang 

berasal dari pengamatan. Fokus penelitian ini adalah pengamatan keterampilan 

komunikasi siswa saat berbicara di depan umum dan tidak menuntut kemungkinan 

aktivitas siswa dan guru juga diamati oleh peneliti dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran secara menyeluruh proses pembelajaran yang berlangsung. 
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Bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan model Think-

Pair-Share atau TPS pada mata pelajaran kompetensi kejuruan kelas XI AP 1 

SMK N 2 Blora. Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model TPS belum 

berlangsung secara optimal pada siklus 1 maka pada siklus II penerapan model 

pembelajaran TPS telah diupayakan untuk lebih maksimal. Berdasarkan 

pemaparan pada hasil penelitian, jumlah siswa yang tuntas, nilai tertinggi dan 

nilai rata - rata dari pratindakan siklus I dan siklus II terdapat perbedaan yaitu 

mengarah pada peningkatan, meskipun peningkatan tersebut belum signifikan 

karena diperlukan latihan secara berkesinambungan dan bertahap agar siswa lebih 

terampil dalam berkomunikasi di depan umum.  

Pembelajaran pada siklus I memberikan peningkatan yang mengarah 

kepada siswa dengan dominasi pada kategori terampil yang sebelumnya pada pra 

tindakan lebih kepada kategori kurang terampil dan ada pula siswa dengan 

kategori kurang terampil bahkan ada yang masuk dalam kategori sangat tidak 

terampil, penilaian dengan kategori tidak terampil bahkan sangat tidak terampil 

merupakan siswa yang tidak berhasil maju membawakan acara, saat di depan 

untuk membawakan acara siswa hanya diam dan tidak bersuara. Pelaksanaan 

siklus I memberikan peningkatan yaitu mengarah kepada siswa terampil meskipun 

masih terdapat siswa yang tidak terampil dan kurang terampil karena masih 

ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, kekurangan-

keurangan tersebut dapat diindikasikan timbulnya dalam dua aspek yaitu dari 
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aspek siswa dan pendidik, pembahasan mengenai aspek siswa dan guru yaitu 

sebagai berikut : 

1. Siswa 

Proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran TPS 

belum dilaksanakan dengan baik oleh siswa, berdasarkan temuan pada siklus I dan 

siklus II dapat disimpulkan bahwa kurang maksimalnya siswa dalam thinking, 

pairing dan sharing, dan kurang intensifnya siswa dalam berlatih membawakan 

acara serta tidak mencatat hal penting yang disampaikan oleh guru sehingga saat 

maju masih dijumpai beberapa siswa yang belum siap maju public speaking 

membawakan acara sehingga siswa kurang maksimal dalam membawakan acara. 

2. Pendidik 

Pendidik atau guru dalam hal ini mempunyai peranan yang penting 

sebagai fasilitator yang memberikan penjelasan dan arahan terhadap jalannya 

proses pembelajaran dengan baik dan maksimal. Pendidik dalam menerapkan 

model pembelajaran dikategorikan baik akan tetapi dalam kategori baik tersebut 

masih terdapat beberapa indikator penilaian yang masuk dalam kategori kurang 

baik. Berdasakan pengamatan pada siklus I dan II diketahui bahwa aspek yang 

paling mencolok dalam mengaplikasikan model pembelajaran TPS yaitu  

dibutuhkan penyesuaian dan manajemen waktu, kurangnya pengamatan setiap 

peserta didik dan kurangnya variasi interaksi dengan peserta didik lainnya, 

dibutuhkan waktu yang cukup banyak agar siswa dapat maju atau share bersama 

dengan pasangannya, sulitnya manajemen waktu menyebabkan dalam siklus I 

harus mengambil satu kali pertemuan maka dalam siklus pertama terdapat dua 
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kali pertemuan dan hal tersebut juga memungkinkan pada siklus berikutnya untuk 

mengambil dua kali pertemuan karena dibutuhkan waktu yang banyak saat 

melakukan public speaking membawakan acara. 

Melihat kondisi saat pelaksanaan pada siklus I dibutuhkan perbaikan 

terhadap kekurangan yang ada, perbaikan-perbaikan tersebut ditujukan untuk 

dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pencapain proses pembelajaran 

yang maksimal agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal, 

sehingga dilakukan perencanaan untuk pembelajaran tahap berikutnya yaitu 

pembelajaran siklus II. Secara keseluruhan hasil yang diperoleh berupa penilaian 

keterampilan pada siklus II telah mengalami peningkatan, peningkatan tersebut 

berupa jumlah siswa yang tuntas, nilai tertinggi, dan rata-rata serta ketuntasan 

klasikal. Berdasarkan penilaian tersebut secara keseluruhan siswa memasuki 

kategori terampil dan sangat terampil dan didominasi pada siswa dengan kategori 

terampil, akan tetapi penilaian secara indikator terdapat beberapa siswa yang 

masih dalam kategori kurang terampil dan tentunya kategori kurang terampil 

tersebut berbeda dengan siklus sebelumnya yaitu lebih sedikit bila dibandingkan 

pada siklus sebelumnya mengingat bahwa model pembelajaran ini bukan 

merupakan solusi yang instan karena diperlukan latihan yang intensif dan 

berkesinambungan agar siswa menjadi lebih terampil. 

Pembelajaran pada siklus II telah mengalami pebaikan-perbaikan dan 

tentunya perbaikan tersebut tidak secara langsung mengubah proses pembelajaran 

menjadi sempurna, tentunya masih dijumpai kekurangan dalam pelaksanaannya, 

kekurangan tersebut dapat dilihat dalam dua aspek yaitu siswa dan guru, pada 
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aspek siswa hal yang paling mencolok berdasarkan pengamatan yaitu siswa tidak 

mencatat hal penting yang disampaikan guru dan masih terdapat siswa yang 

belum siap saat share melakukan public speaking membawakan acara sehingga 

masih dijumpai siswa yang kurang maksimal dalam membawakan acara. 

Sedangkan aspek pendidik masuk dalam kategori sangat baik, akan tetapi 

berdasarkan penilaian per indikator masih terdapat beberapa yang masuk dalam 

kategori kurang yaitu variasi interaksi dan titik pusat pengamatan, hal ini memang 

sulit dilakukan sebagai pendidik karena dibutuhkan perhatian khusus terhadap 

siswa yang kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan juga penilaian-

penilaian secara mendalam terhadap setiap siswa setelah maju membawakan acara 

agar dapat menjadi koreksi siswa, faktor waktu yang mempengaruhinya, maka 

pendidik hanya memberikan saran dan masukan secara keseluruhan saat 

pembelajaran akan berakhir. 

Penerapan model pembelajaran TPS tentunya memberikan dampak atau 

hasil yang baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pula kekurangan 

pada model pembelajaran tersebut, berikut hal yang dapat disimpulkan 

berdasarkan hasil refleksi siklus I dan II, keunggulan dan kelemahan model 

pembelajaran TPS : 

1. Keunggulan 

a. Dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam pembelajaran karena 

pemberian pasangan atau saat pairing diberikan keberbedaan antara siswa 

yang aktif dan siswa yang tidak aktif. 
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b. Memperbaiki cara berfikir dan komunikasi siswa saat pembelajaran 

berlangsung karena siswa dituntut untuk aktif berdiskusi, berlatih dan 

maju membawakan acara. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa secara menyeluruh terlibat secara 

langsung dalam proses pembelajaran serta pembentukan mental siswa. 

d. Setiap siswa mengetahui penguasaan terhadap apa yang disampaikan serta 

mengetahui kemampuan komunikasi di depan umum. 

e. Meningkatkan antusiasme siswa dan motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran dan secara ideal dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi siswa.  

2. Kelemahan 

a. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerapkan model 

pembelajaran TPS dan dibutuhkan manajemen waktu yang tepat agar 

setiap tahapan berjalan dengan baik. 

b. Diperlukan latihan secara intensif dan bertahap saat share agar dalam 

public speaking membawakan acara dapat berjalan secara baik dan 

keterampilan komunikasi bisa lebih baik. 

c. Diperlukan penjelasan dan pemahaman secara menyeluruh agar disetiap 

tahapan dimengerti dan difahami oleh siswa. 

d. Saat berjalannya pairing atau berpasangan untuk mendiskusikan dan 

latihan hanya didominasi oleh siswa yang menonjol atau aktif sedangkan 

siswa lainnya bersifat pasif. 
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e. Jumlah pasangan yang terlalu banyak terkadang saat pembelajaran 

membuat suasana gaduh karena banyaknya siswa yang berdiskusi dan 

berlatih membawakan acara. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penerapannya terhadap model pembelajaran tidaklah ada yang sempurna akan 

tetapi yang harus dilihat adalah sejauh mana penerapan model pembelajaran lebih 

memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Secara umum 

keterampilan komunikasi dan hasil belajar dengan menerapkan model           

Think-Pair-Share atau TPS pada mata pelajaran kompetensi kejuruan lebih baik 

dibandingkan dengan keterampilan komunikasi siswa tanpa menggunakan model 

pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh peneliti 

dapat diketahui bahwa penerapan model pembelajaran TPS malalui public 

speaking merupakan model pembelajaran yang efektif diaplikasikan untuk mata 

pelajaran kompetensi kejuruan pada kompetensi dasar MC karena dapat 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa kelas XI AP 1 SMK N 2 Blora. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian mengenai Penerapan Model 

Pembelajaran Think-Pair-Share Melalui Public Speaking Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Komunikasi Siswa Pada Mapel Kompetensi Kejuruan Kompetensi 

Dasar MC Kelas X1 AP 1 Jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 2 Blora 

Tahun Ajaran 2012/2013 maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran TPS dapat peningkatan keterampilan 

komunikasi siswa pada mata pelajaran kompetensi kejuruan. Peningkatan 

rata-rata nilai keterampilan siswa menjadi lebih baik yaitu dalam kategori 

terampil dalam melakukan publik speaking membawakan acara. 

2. Besar peningkatan keterampilan komunikasi siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran TPS yaitu rata-rata keterampilan dari pra tindakan ke 

siklus I mengalami peningkatan sebesar 8,97%. Rata-rata keterampilan dari 

siklus I ke siklus II yaitu sebesar 9,83%. Penghitungan tersebut menunjukan 

bahwa rata-rata keterampilan dari siklus I dan siklus II sebesar 78,9 yang 

menunjukkan pada kategori terampil. 
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5.2 Saran 

Model pembelajaran Think-Pair-Share dapat dijadikan sebagai referensi model 

pembelajaran yang dapat digunkan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 

siswa dengan saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru mata pelajaran kompetensi kejuruan, disarankan untuk dapat 

menerapkan model pembelajaran TPS sebagai model pembelajran alternatif 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa tetapi juga 

harus memperhatikan dari kelemahan model pembelajaran TPS yaitu perlu 

diperhatikan jumlah siswa karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

menerapkan model pembelajaran ini. 

2. Bagi siswa, perlu untuk memperhatikan penjelasan guru agar dapat 

memaksimalkan dalam mengikuti pelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran TPS dan intensif dalam berlatih public speaking membawakan 

acara secara sehingga siswa akan sangat terampil dalam membawakan acara. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik mengadakan penelitian yang sejenis 

dan agar dapat lebih memaksimalkan hasil penelitian disarankan untuk 

melihat kelemahan dari penggunaan model pembelajaran TPS dan dengan 

cara menambah variasi penggunaan media dan metode pembelajaran yang 

lebih bervariasi. 
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DAFTAR NAMA SISWA  

KELAS XI AP 1 SMK N 2 BLORA 

 

NOMOR 
NAMA SISWA L/P 

Urut Induk 

1 10069 AHMAD RONDI TOYIB L 

2 10070 ANGELIA MAY PUSPITA A P 

3 10071 BINTI ROFIATUN P 

4 10071 DESTI RAHMA KURNIAWATI P 

5 10073 DEVI ROSTIKAWATI P 

6 10074 DIANA SRI LESTARI P 

7 10075 DINDA WAHYU OKTAVIYATI P 

8 10076 DWI RAHMAWATI P 

9 10077 DWI SETYANI P 

10 10078 ELIZABETH NATALIKA C P 

11 10079 ELLY ERMAWATI P 

12 10080 ENDY LUSIANA DEWI P 

13 10081 FAJRI ULIN NAJAH P 

14 10082 FEBRIYANI DIAS FUJI R P 

15 10083 FERA INDRIANA P 

16 10084 FITRIA WULANDARI P 

17 10085 HARIYATI P 

18 10086 INDAH KURNIAWATI P 

19 10087 INDAH NURUL FATIMAH P 

20 10088 INTAN FUJA FAMALA P 

21 10089 LAELA MEI RANI P 

22 10090 LAILI FITROTUL NISA’ P 

23 10091 LILIS SETIAWATI P 

24 10092 MEI DIAN UTAMI P 

25 10093 MEIKE SHANDRA SAFITRI P 

26 10094 MULYANI P 

27 10095 NELY AGUSTINA P 

28 10096 NOVI ANJAR SARI P 

29 10097 NURUL FITRIYANI P 

30 10098 PRIMA AYU LESTARI P 

31 10099 PUSPITA INDAH DAMAYANTI P 

Lampiran 1 
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32 10100 SITI DAIMATULAINI P 

33 10101 SITI LAILATUL BADRIYAH P 

34 10102 SITI LESTARI P 

35 10103 SITI ROCHMAH P 

36 10104 SITI SOLEKATU FATIMAH P 

37 10105 SITI ULIN NODHIROH P 

38 10106 SRI NURKAYATI P 

39 10107 UMI PIJI ASTUTI P 

40 10108 YUNITA PRAMANDANTI P 
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SILABUS MULOK 

 

Nama Sekolah   : SMK N 2 BLORA 

Mata Pelajaran  : Kompetensi Kejuruan Administrasi Perkantoran 

Kelas / Semester  : XI / Gasal 

Standar Kompetensi  : Public Speaking 

Durasi Pembelajaran  : 51 Jam @45 menit 

 

Kompetensi 

Dasar / 

Sub 

Kompetensi 

Kegiatan Belajar Materi Pokok Indikator Penilaian 

Alokasi Waktu 

Karakter Sumber Belajar 
Tatap 

Muka 

(Teori) 

Praktik 

Seko-

lah 

1. Mendiskrip- 

sikan 

komunikasi 

pada relasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan 

hakikat soft 

skill dan hard 

skill 

2. Kemampuan 

Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hakikat Soft Skill 

 

 Hakikat hard skill 

 

 Menata apa yang 

hendak dikatakan 

dalam fikiran 

 

 Kalimat penjelas 

yang mendukung 

proses logika 

uraian 

 

 Pemakaian kata 

yang membuat 

 Menjelaskan hakikat 

soft skill 

 Menjelaskan hakikat 

hard skill 

 Menjelaskan cara 

menata apa yang 

hendak dikatakan 

dalam fikiran 

 Menjelaskan cara 

membuat kalimat 

penjelas yang 

mendukung proses 

logika uraian 

 Menjelaskan cara 

pemakaian kata yang 

 Tes 

lisan 

 Tes 

perbua

tan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Jam 

 

 

2  

Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Jam 

 

 

4 

Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fasih 

Berbicara 

 Disiplin 

 Mampu 

menguta-

rakan 

1. Strategi 

Komunikasi 

untuk sukses 

menjalin 

relasi, Endang 

Sulistiyo Wati, 

Vincent 

Nugroho. 

Jakarta : 

Gramedia 

 

 

 

 

 

L
am

p
iran

 2
 

1
2
9
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3. Kemampuan 

Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kemampuan 

interaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

orang menyetujui 

maksud 

pembicaraan 

 Mengutarakan 

maksud dengan 

baik 

 

 Mengingat 

informasi dari 

lawan 

 Berbicara yang 

diyakini benar 

 

 Memberikan 

nformasi yang 

sesuai dan benar 

 

 Konteks bicara 

yang melibatkan 

lawan bicara 

 

 Pemilihan topik 

pembicaraaan 

yang aman 

 

 Pemilihan topik 

pembicaraan yang 

sesuai dengan 

tempat dan situasi 

 

 Penyesuaian 

membuat orang 

menyetujui maksud 

pembicaraan 

 Menjelaskan cara 

mangutarakan 

maksud dengan baik 

 

 Menjelaskan cara 

mengingat informasi 

dari lawan 

 Menjelaskan cara 

berbicara yang 

diyakini benar 

 Menjelaskan cara 

memberikan 

informasi yang sesuai 

dan benar 

 Konteks bicara yang 

melibatkan lawan 

bicara 

 

 Menjelaskan cara 

pemilihan  topik 

pembicaraan yang 

aman 

 Mejelaskan cara 

pemilihan topik 

pembicaraan yang 

sesuai dengan tempat 

dan situasi 

 Menjelaskan cara 

 

 

 

 

 

 

 

 Tes 

lisan 

 Tes 

perbua

tan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tes 

lisan 

 Tes 

perbua

tan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3
0
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5. Kemampuan 

psikologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Instrumen 

Pengukuran 

Kapasitas 

Soft Skill 

 

bahasa, gaya 

bahasa dan variasi 

 

 

 Menghilangkan 

prasangka buruk 

 Menganggap pada 

dasarnya orang 

baik 

 Tidak merespon 

hal yang negatif 

dengan hal negatif 

 Positif, jaga 

kejernihan hatti 

dan fikiran 

 Menggeser cara 

pandang 

 Konsentrasi 

 Menahan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengukuran 

kapasitas soft skill 

 

 

 

penyesuaian bahasa, 

gaya bahasa dan 

variasi 

 

 Menjelaskan cara 

menghilangkan 

prasangka buruk 

 Menjeaskan cara 

menganggap pada 

dasarnya orang baik 

 Menjelaskan cara 

tidak merespon hal 

yang negatif dengan 

hal negatif 

 Menjelaskan cara 

positif thinking, jaga 

kejernihan hatti dan 

fikiran 

 Menjelaskan cara 

menggeser cara 

pandang 

 Menjelaskan cara 

konsentrasi 

 Menjelaskan cara 

menahan diri 

 

 Menilai kemampuan 

strategi 

 Menilai kemampuan 

komunikasi 

 Menillai kemampuan 

 

 

 

 

 Tes 

lisan 

 Tes 

perbua

tan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tes 

lisan 

 Tes 

perbua

tan 

 

 

 

 

2 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3
1
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2. MC 

(Masterr of 

Ceremony) 

 

 

 

 

1. Mendiskripsi

kan 

pengertian 

MC dan jenis 

MC 

2. Mendiskripsi

kan faktor-

faktor 

seorang MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengertian MC 

dan jenis MC 

 

 

 

 Faktor bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faktor non bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berinteraksi 

 Menilai kemampuan 

psikologi 

 

 Menjelaskan MC dan 

jenis MC 

 

 

 

 Menjelaskan lafal 

yang benar 

 Menjelaskan 

aksentuasi 

 Menjelaskan 

pemenggalan kalimat 

 Menjelaskan diksi 

 Menjelaskan intonasi 

 Menjelaskan enuasi 

 Menjelaskan cara 

menggunakan 

kalimat efektif 

 Mendiskripsikan cara 

bersikap tenang 

 Menjelaskan cara 

tampil mengesankan 

 Menjelaskan cara 

cepat tangggap dan 

kaya inisiatif 

 Menjelaskan kaya 

improvisasi 

 Menjelaskan cara 

 

 

 

 

 Tes 

tertulis 

 Tes 

perbua

tan 

 

 

 

 

4 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Astri Novia. 

2011. Lancar 

pidato dan MC 

tanpa gugup 

tanpa panik. 

Yoyakarta : 

Buku Pintar 

3. Rendra 

Badudu dan 

Shinta Dewi. 

2012. Bukan 

Pidato dan 

MC Biasa, 

Seni Praktik 

Publik 

Speaking 

super Dahsyat. 

Yogyakarta: 

Pustaka 

Cerdas 

4. Maryanto 

Bambang. 

Contoh-contoh 

MC dan 

Pidato. 

Surabaya: 

Apollo Lestari   

1
3
2
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3. Etiket 

seorang MC 

dan cara 

membawakan 

acara yang 

baik 

4. Kriteria 

seorang MC 

 

 

 

 

 Faktor suksesnya 

sebuah acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etiket seorang MC 

 

 Cara 

membawakan 

acara yang baik 

 

 Kriteria seorang 

MC 

tidak emosional 

 Menjelaskan cara 

memiliki suara yang 

enak di dengar 

 Menjelaskan suara 

dan cara bicara 

 Menciptakan suasana 

dengan suara 

 Menjelaskan 

penampian dan 

bahasa tubuh 

 Menjelaskan cara 

meningkatkan 

percaya diri 

 Menjelaskan cara 

tampil mempesona 

dan memikat 

 Menjelaskan 

penguasaan suasana 

acara 

 

 Menjelaskan etiket 

seorang MC 

 Menjelaskan cara 

membawa acara yang 

baik 

 

 Menjelaskan kriteria 

seorang MC yang 

baik 

 

 

 

 

2 Jam 

 

 

 

 

3 Jam 

1
3
3
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SMK NEGERI 2 BLORA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

MATA PELAJARAN  : KOMPETENSI KEJURUAN 

KELAS/SEMESTER  : XI ( SEBELAS) / GENAP 

SIKLUS   : 1 (Satu) 

PERTEMUAN KE-  : 1 (Satu) 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit 

JUMLAH PERTEMUAN : 2 x Pertemuan 

STANDAR KOMPETENSI : Public Speaking 

KOMPETENSI DASAR : MC 

I. INDIKATOR :  

Indikator pembejaran antara lain yaitu : 

1. Menjelaskan pengertian MC dan jenis MC. 

2. Menjelaskan lafal yang benar. 

3. Menjelaskan aksentuasi, diksi, jeda, intonasi, enuasi dan cara menggunakan 

kalimat yang efektif. 

4. Menjelaskan cara bersikap tenang,  cara tampil mengesankan, cara cepat 

tanggap dan kaya inisiatif, kaya improvisasi, cara tidak emosional, dan cara 

memiliki suara yang enak didengar. 

5. Menjelaskan suara dan cara bicara 

6. Menciptakan suasana dengan suara. 

7. Menjelaskan penampilan dan bahasa tubuh. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

1. Siswa memahami pengertian dan jenis MC.  

2. Siswa mengerti pelafalan yang benar, aksentuasi, diksi, jeda, intonasi, enuasi, 

dan dapat menggunakan kalimat yang efektif. 

3. Mengerti cara bersikap tenang, tampil mengesankan, cara cepat tanggap, kaya 

inisiatif, mampu mengimprovisasi, dan memliki suara yang enak didengar. 

Lampiran 3 
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4. Siswa dapat memahami faktor-faktor suksesnya sebuah acara. 

5. Siswa dapat mempraktekkan dan terampil dalam membawakan acara dengan 

memperhatikan faktor bahasa dan non kebahasaan. 

III. MATERI PEMBELAJARAN : 

A. Pengertian MC  

Master Of Ceremony merupakan singkatan dari MC yang artinya 

pengusaan acara, pemandu acara, pengendali acara, pembawa acara, pengatur 

acara atau pemimpin acara. Peranan MC yaitu bertindak sebagai 

mengumumkan susunan acara dan memperkenalkan orang yang akan tampil 

mengisi acara, dan bertanggung jawab memastikan acara berlangsung lancar 

dan tepat waktu, serta meriah atau khidmat dari awal hingga akhir. 

B. Jenis acara 

Sorang MC yang profesional ia harus mengenal berbagai jenis acara. 

Pada umumnya acara dibagi menjadi tiga macam yaitu acara yang bersifat 

resmi, acara yang bersifat setengah resmi dan acara yang tidak  resmi. 

Semakin resmi suatu acara, busana yang dikenakan pembawa acara juga 

semakin resmi, pada acara yang resmi bahasa yang digunakan hendaknya 

bahasa baku, ia tidak perlu humor dan komentar terhadap acara dan pengisi 

acara, sebaliknya pada acara yang bersifat tidak resmi pembawa acara dapat 

saja menggunakan bahasa yang lebih santai, menyelipkan humor, komentar, 

pujian bahkan memancing tetuk tangan hadirin. 

C. Faktor Bahasa Seorang MC 

Membawakan acara seorang MC tidak berbicara untuk dirinya sendiri, 

ia berbicara untuk orang banyak dan menyangkut keberlangsungan acara 

yang sedang dilaksanakan. Maka dari itu perlu dikuasai faktor bahasa yang 

meliputi faktor kebahasaan dan non kebahasaan. 

1. Faktor Kebahasaan 

Pusat pembinaan dan dan pengembangan bahasa, Depdiknas 

mengisyaratkan ada lima faktor kebahasaan yang harus diperhaitkan oleh 

pembawa acara yaitu : 

a. Lafal yang benar 
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Lafal menyangkut pengucapan dan kata yang benar saat pengucapan, 

pengucapan kata-kata harus jelas terdengar, contoh unit dibaca yunit 

dll. 

b. Aksentuasi 

Aksentuasi adalah tekanan kata, dalam bahasa indonesia tekanan kata 

tidak membedakan makna katanya. Akan tetapi secara umum tekanan 

kata jatuh pada satu suku kata sebelum suku kata akhirnya. 

c. Jeda  

Pemenggalan kalimat atau jeda biasanya tidak terlepas dari dialektika 

seseorang, yaitu bahasa daerah. Pemenggalan kata tergantung pada 

perasaan bahasa seseorang akan tetapi kemampuan ini dapat 

ditingkatkan melalui latihan memahami makna setiap makna dalam 

setiap kata dalam hubungan kalimat. 

d. Diksi 

Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan MC dalam 

membawakan acara. Kata yang digunakan hendaknya tepat, jelas dan 

bervariasi. Selain itu harus menggunakan kata yang sudah dikenal di 

masyarakat. Misalnya kata ‘tepat’ daripada ‘efisien’, ‘hemat’ dari 

pada ‘efisien’. 

e. Intonasi 

Penggunaan intonasi yang baik pendengar akan dapat memahami 

informasi dan meningkatkan daya tarik sehingga pendengarpun 

senang, bangga dan puas mengikuti jalannya acara. Intonasi 

menyangkut empat hal yaitu tekanan, nada, tempo dan jeda. 

f. Enuasi 

Enuasi adalah kejelasan pengucapan kata dan ketepatan pemenggalan 

kalimat. 

g. Menggunakan kalimat secara efektif 

Kalimat efektif yaitu kalimat yang mengandung pesan yang jelas, 

kalimat efektif terbukti jika pendengar memahami apa yang dikatakan 

oleh pmbicara. 
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Contoh : kepada ibu.... waktu dan temapat kami sediakan. Lebih tepat 

jika. Kepada ibu.... kami persilahkan. 

2. Faktor Non-Kebahasaan  

a. Bersikap tenang 

Untuk mendukung sikap tenang maka sebelum acara dimulai kira-kira 

½ jam sebelum dimulai seorang MC harus sudah ada di tempat, hal ini 

bermaksud agar mampu menguasai situasi yang ada di sekitar tempat 

acara. 

b. Tampil mengesankan 

Yaitu dengan penuh wibawa, cerah, bersemangat, wajar, tidak 

berlebih-lebihan, tidak manja, dan tidak malu-malu. 

c. Cepat tanggap dan kaya inisiatif 

Sikap ini sangat penting ketika acara berjalan mendadak diluar 

rencana. 

d. Kaya improvisasi 

Kemampuan ini berkaitan dengan kekayaan rasa humor, jika seorang 

MC mempunyai rasa humor yang tinggi maka acara yang 

dilaksanakan tidak terkesan monoton. 

e. Tidak emosional 

Hendaknya dapat menahan rasa sedih, kesal, marah dan sebagainya. 

f. Memiiki suara yang enak di dengar 

Suara yang enak didengar adala suara yang bersonansi bergema bukan 

suara yang bernada tinggi dan nyaring melengking. 

D. Faktor Suksesnya Sebuah Acara (Aspek Pengetahuan) 

1. Suara dan cara bicara 

a. Teknik memproduksi suara dengan memperhatikan : kecepatan, 

volume, tone, timbre, power, nafas. 

b. Teknik berbicara : Intonasi, artikulasi, phrasing, stressing, infleksi. 

2. Menciptakan suasana dengan suara 

a. Acara resmi 

Speed : natural, tidak terlalu cepat/ sedikit lambat 

Tone : rendah, Vol : kuat, Power : kuat, Timbre : khidmat, serius 
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b. Acara hiburan 

Speed : kadang agak cepat, Tone: fluktuatif, Vol: kuat, Power: 

kadang-kadang kuat, Timbre: khidmat, serius. 

3. Penampilan 

Untuk mengetahui bagaimana cara seorang MC menampilkan diri, dia 

harus tahu apakah itu bersifat resmi atau tidak sehingga sehingga dia bisa 

menggunakan busana yang sesuai dengan acara yang dilaksanakan. 

4. Bahasa tubuh 

Duduk : tubuh tegak, bahu relaks, tangan diatas pangkuan. 

Berdiri : untuk wanita membentuk sudut 45 derajat, tegap, dada tegap, 

bahu relaks dan untuk pria kaki sedikit terbuka. 

Berjalan : tubuh tegap, bahu relaks dan langkah mantab. 

5. Meningkatkan rasa percaya diri 

a. Evaluasi diri 

Evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan sisi negatif 

dari diri seseorang sehingga dia bisa berbenah terhadap kekurangan 

tesebut. 

b. Mengatasi grogi 

Cara yang sitempuh yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya 

dalam membawakan acara, kesiapan, datang ke tempat acara sebelum 

acara berlangsung, menyesuaikan lingkungan sekitar dan sapa setiap 

orang yang ada di sekitar. 

6. Tampil mempesona dan memikat 

a. Eye contact 

Kontak mata menandakan seseorang yang hadir menjadi sangat 

dipentingkan, maka kontak mata kepada orang yang diajak bicara 

harus menyeluruh. 

b. Opening Touch 

Hal ini dapat dilakukan dengan mencairkan suasana yaitu dengan 

lelucon, pertanyaan. 

c. Emotional Content 
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Yaitu dengan penegasan kata, pengulangan kata, menunda kata dan 

memperpanjang kata. 

7. Penguasaan suasana acara 

a. Melangkah dengan tenang dan yakin. 

b. Cari tenpat berdiri yang tepat, dapat dilihat semua orang. 

c. Berdiri tegak jangan membungkuk atau bersandar dinding atau meja. 

d. Mulai acara dengan sala yang tulus dan bersungguh-sungguh. 

e. Berbicara dengan suara yang jelas dan tidak terlalu cepat, jangan 

monolog akan tetapi dialog dan menggunakan intonasi yang sesuai. 

f. Ekspres wajah harus baik. 

IV. METODE PEMBELAJARAN : 

a. Ceramah 

b. Penerapan Model Think-Pair-Share (TPS) 

c. Latihan Lanjutan 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 ( 2  x 45 menit ) 

Kegiatan Aktivitas 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu 

(menanamkan nilai disiplin). 

2. Guru mengucapkan salam dengan ramah ketika 

memasukui ruang kelas (menanamkan nilai 

santun). 

3. Guru mempresensi seluruh siswa 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan 

10 Menit 

Kegiatan 

Inti 

 

Kegiatan Eksplorasi : 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

pengertian MC dan jenis MC, Faktor bahasa dan 

non bahasa. 

2. Guru memberikan arahan dan persiapan-

70 Menit 
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persiapan untuk maju membawakan acara. 

Kegiatan Elaborasi : 

1. Guru menyampaikan beberapa aturan saat 

pelaksanaan TPS. 

2. Guru menjelaskan TPS dan public speaking dan 

menjelaskan penerapannya dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru menerapkan metode TPS yaitu dimulai 

dari pemberian LKS yang berisi mengenai 

identifikasi cara dalam berbicara di depan publik 

dengan menggunakan bahasa tubuh, diberikan 

kepada setiap siswa untuk difahami (think), 

setelah memahami LKS siswa membahasnya 

secara berpasangan, sambil melatih untuk 

membawakan acara (talk), setelah membahas 

secara berpasangan siswa membagi hasil diskusi 

yaitu dengan mempraktekkan membawakan 

acara di depan kelas denga acara formal atau 

non formal (share). 

4. Setelah kegiatan TPS berlangsung setiap siswa 

memberikan komentar kepada siswa yang telah 

maju untuk dijadikan koreksi. 

Kegiatan Konfirmasi : 

1. Siswa lainnya memberikan masukan, kritikan 

dan saran untuk menjadi koreksi siswa yang 

bersangkutan. 

2. Guru memberikan penguatan, motivasi, 

komentar dan kesimpulan dari siswa yang telah 

maju serta memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa mengenai kendala-kendala saat 

membawakan acara atau MC dan memberikan 

solusi mengenai kesuliatan tersebut. 
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3. Guru memberian masukan secara garis besar 

mengenai keterampilan siswa yang belum 

diaplikasikan dalam membawakan acara atau 

MC. 

Kegiatan 

Akhir  

 

1. Membuat simpulan mengenai hasil praktek 

dalam membawakan acara atau MC. 

2. Melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. 

3. Memberikan salam dan guru meninggalkan 

ruangan. 

10 Menit 

 

VI. MEDIA PEMBELAJARAN dan SUMBER BELAJAR  

a. Media Pembelajaran : 

Power Point, LCD dan Microphone 

b. Sumber Belajar : 

- Badudu Rendra dan Shinta Dewi. 2012. Bukan Pidato dan MC Biasa, Seni 

Praktik Public Speaking Super Dahsyat. Yogyakarta: Pustaka Cerdas. 

- Cangara. 2006. Pengantar Ilmu Komuniasi. Jakarta: Grafindo Persada. 

- Soyomukti Nurani. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Yoyakarta : AR-russ 

Media. 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd     Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001    NIM 7101409029 
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PENILAIAN  PEMBELAJARAN 

SMK NEGERI 2 BLORA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

 

MATA PELAJARAN  : KOMPETENSI KEJURUAN 

KELAS/SEMESTER  : XI ( SEBELAS) / GENAP 

SIKLUS   : 1 (Satu) 

PERTEMUAN KE-  : 1 (Satu) 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit 

JUMLAH PERTEMUAN : 2 x Pertemuan 

STANDAR KOMPETENSI : Public Speaking 

KOMPETENSI DASAR : MC 

 

I. INDIKATOR :  

Indikator pembejaran antara lain yaitu : 

1. Menjelaskan pengertian MC dan jenis MC. 

2. Menjelaskan lafal yang benar. 

3. Menjelaskan aksentuasi, diksi, jeda, intonasi, enuasi dan cara menggunakan 

kalimat yang efektif. 

4. Menjelaskan cara bersikap tenang,  cara tampil mengesankan, cara cepat 

tanggap dan kaya inisiatif, kaya improvisasi, cara tidak emosional, dan cara 

memiliki suara yang enak didengar. 

5. Menjelaskan suara dan cara bicara 

6. Menciptakan suasana dengan suara. 

7. Menjelaskan penampilan dan bahasa tubuh. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

1. Siswa memahami pengertian dan jenis MC.  

2. Siswa mengerti pelafalan yang benar, aksentuasi, diksi, jeda, intonasi, enuasi, 

dan dapat menggunakan kalimat yang efektif. 

3. Mengerti cara bersikap tenang, tampil mengesankan, cara cepat tanggap, kaya 

inisiatif, mampu mengimprovisasi, dan memliki suara yang enak didengar. 

4. Siswa dapat memahami faktor-faktor suksesnya sebuah acara. 
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5. Siswa dapat mempraktekkan dan terampil dalam membawakan acara dengan 

memperhatikan faktor bahasa dan non kebahasaan. 

III. PENILAIAN 

a. Tehnik Penilaian : 

- Praktik public speaking, membawakan acara formal atau non formal 

b. Bentuk Instrumen : 

Soal Praktek, Praktekkan dengan siswa pasangan dalam membawakan 

sebuah acara. Acara tersebut bisa dalam bentuk acara resmi atau formal dan 

acara non formal contohnya : Peringatan HUT Kemerdekaan, Hari Pahlawan, 

Peringatan Hari Kartini, Resepsi pernikahan, acara khitanan, acara 

tasyakuran, acara perpisahan sekolah, acara reuni sekolah, dan lain-lain. 

c. Norma Penilaian : 

NO ASPEK PENILAIAN 
Skor Nilai 

(1-5) 
Bobot 

Hasil Skor Nilai 

(SN   B) 

Hasil Akhir (Σ 

HSN   %) 

1 PERSIAPAN      5% 

 

1 Penampilan ... 7 ...  

2 Sikap tenang ... 6 ... 

3 Opening Touch  ... 7 ... 

   Jumlah ... 

2 PROSES      80% 

 

A . Komuniasi Verbal     

3 Kelancaran berbicara ... 1 ... 

4 Diksi dan tata bahasa ... 1 ... 

B. Intonasi    

3 Volume suara ... 3 ... 

4 Penggunaan Intonasi ... 4 ... 

C. Komunikasi Non 

Verbal 
   

6 Sikap badan ... 2 ... 

7 Gerakan kepala  ... 2 ... 

8 Ekspresi muka, mimik 

muka 
... 2 ... 

9 Pandangan mata ... 3 ... 

10 Gesture/ Gerak tangan ... 2 ... 

 
 

 
 Jumlah ... 

3 HASIL      15% 

 1 Ketepatan waktu ... 6 ...  
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2 Kaya inisiatif dan 

improvisasi 
... 6 ... 

3 Pengusaan dan 

Sistematika penyampaian 
... 8 ... 

   Jumlah ... 

Jumlah Keseluruhan ... ... 

 

Kriteria Predikat dan Nilai 

No Interval Kategori Keterampilan Siswa 

1 84% -100% Sangat Terampil 

2 68% -84% Terampil 

3 52%- 67% Kurang Terampil 

4 36% - 51% Tidak Terampil 

5 20% - 35% Sangat Tidak Terampil 

(Sumber data : SMK N 2 Blora 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd     Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001    NIM 7101409029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SMK NEGERI 2 BLORA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

 

MATA PELAJARAN  : KOMPETENSI KEJURUAN 

KELAS/SEMESTER  : XI ( SEBELAS) / GENAP 

SIKLUS   : 1 (Satu) 

PERTEMUAN KE-  : 2 (Dua) 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit 

JUMLAH PERTEMUAN : 2 x Pertemuan 

STANDAR KOMPETENSI : Public Speaking 

KOMPETENSI DASAR : MC 

I. INDIKATOR  :  

Indikator pembejaran antara lain yaitu : 

1. Menjelaskan pengertian MC dan jenis MC. 

2. Menjelaskan lafal yang benar. 

3. Menjelaskan aksentuasi, diksi, jeda, intonasi, enuasi dan cara menggunakan 

kalimat yang efektif. 

4. Menjelaskan cara bersikap tenang,  cara tampil mengesankan, cara cepat 

tanggap dan kaya inisiatif, kaya improvisasi, cara tidak emosional, dan cara 

memiliki suara yang enak didengar. 

5. Menjelaskan suara dan cara bicara 

6. Menciptakan suasana dengan suara. 

7. Menjelaskan penampilan dan bahasa tubuh. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Dengan indikator di atas diharapkan siswa dapat : 

1. Siswa memahami pengertian dan jenis MC.  

2. Siswa mengerti pelafalan yang benar, aksentuasi, diksi, jeda, intonasi, enuasi, 

dan dapat menggunakan kalimat yang efektif. 

3. Mengerti cara bersikap tenang, tampil mengesankan, cara cepat tanggap, kaya 

inisiatif, mampu mengimprovisasi, dan memliki suara yang enak didengar. 

4. Siswa dapat memahami faktor-faktor suksesnya sebuah acara. 
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5. Siswa dapat mempraktekkan dan terampil dalam membawakan acara dengan 

memperhatikan faktor bahasa dan non kebahasaan.  

III. MATERI PEMBELAJARAN : 

A. Pengertian MC  

Master Of Ceremony merupakan singkatan dari MC yang artinya 

pengusaan acara, pemandu acara, pengendali acara, pembawa acara, pengatur 

acara atau pemimpin acara. Peranan MC yaitu bertindak sebagai 

mengumumkan susunan acara dan memperkenalkan orang yang akan tampil 

mengisi acara, ia pula bertanggung jawab memastikan acara berlangsung 

lancar dan tepat waktu, serta meriah atau khidmat dari awal hingga akhir. 

B. Jenis acara 

Sorang MC yang profesional ia harus mengenal berbagai jenis acara. 

Pada umumnya acara dibagi menjadi tiga macam yaitu acara yang bersifat 

resmi, acara yang bersifat setengah resmi dan acara yang tidak  resmi. 

Semakin resmi suatu acara, busana yang dikenakan pembawa acara juga 

semakin resmi, pada acara yang resmi bahasa yang digunakan hendaknya 

bahasa baku, ia tidak perlu humor dan komentar terhadap acara dan pengisi 

acara, sebaliknya pada acara yang bersifat tidak resmi pembawa acara dapat 

saja menggunakan bahasa yang lebih santai, menyelipkan humor, komentar, 

pujian bahkan memancing tetuk tangan hadirin. 

C. Faktor Bahasa Seorang MC 

Membawakan acara seorang MC tidak berbicara untuk dirinya sendiri, 

ia berbicara untuk orang banyak dan menyangkut keberlangsungan acara 

yang sedang dilaksanakan. Maka dari itu perlu dikuasai faktor bahasa yang 

meliputi faktor kebahasaan dan non kebahasaan. 

1. Faktor Kebahasaan 

Pusat pembinaan dan dan pengembangan bahasa, Depdiknas 

mengisyaratkan ada lima faktor kebahasaan yang harus diperhaitkan oleh 

pembawa acara yaitu : 

a. Lafal yang benar 

Lafal menyangkut pengucapan dan kata yang benar saat pengucapan, 

pengucapan kata-kata harus jelas terdengar, contoh unit dibaca yunit. 
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b. Aksentuasi 

Aksentuasi adalah tekanan kata, dalam bahasa indonesia tekanan kata 

tidak membedakan makna katanya. Akan tetapi secara umum tekanan 

kata jatuh pada satu suku kata sebelum suku kata akhirnya. 

c. Jeda  

Pemenggalan kalimat atau jeda biasanya tidak terlepas dari dialektika 

seseorang, yaitu bahasa daerah. Pemenggalan kata tergantung pada 

perasaan bahasa seseorang akan tetapi kemampuan ini dapat 

ditingkatkan melalui latihan memahami makna setiap makna dalam 

setiap kata dalam hubungan kalimat. 

d. Diksi 

Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan MC dalam 

membawakan acara. Kata yang digunakan hendaknya tepat, jelas dan 

bervariasi. Selain itu harus menggunakan kata yang sudah dikenal di 

masyarakat. Misalnya kata ‘tepat’ daripada ‘efisien’, ‘hemat’ dari 

pada ‘efisien’. 

e. Intonasi 

Penggunaan intonasi yang baik pendengar akan dapat memahami 

informasi dan meningkatkan daya tarik sehingga pendengarpun 

senang, bangga dan puas mengikuti jalannya acara. Intonasi 

menyangkut empat hal yaitu tekanan, nada, tempo dan jeda. 

f. Enuasi 

Enuasi adalah kejelasan pengucapan kata dan ketepatan pemenggalan 

kalimat. 

g. Menggunakan kalimat secara efektif 

Kalimat efektif yaitu kalimat yang mengandung pesan yang jelas, 

kalimat efektif terbukti jika pendengar memahami apa yang dikatakan 

oleh pmbicara. 

Contoh : kepada ibu.... waktu dan temapat kami sediakan. Lebih tepat 

jika. Kepada ibu.... kami persilahkan. 

2. Faktor Non-Kebahasaan  

a. Bersikap tenang 
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Untuk mendukung sikap tenang maka sebelum acara dimulai kira-kira 

½ jam sebelum dimulai seorang MC harus sudah ada di tempat, hal ini 

bermaksud agar mampu menguasai situasi yang ada di sekitar tempat 

acara. 

b. Tampil mengesankan 

Yaitu dengan penuh wibawa, cerah, bersemangat, wajar, tidak 

berlebih-lebihan, tidak manja, dan tidak malu-malu. 

c. Cepat tanggap dan kaya inisiatif 

Sikap ini sangat penting ketika acara berjalan mendadak diluar 

rencana. 

d. Kaya improvisasi 

Kemampuan ini berkaitan dengan kekayaan rasa humor, jika seorang 

MC mempunyai rasa humor yang tinggi maka acara yang 

dilaksanakan tidak terkesan monoton. 

e. Tidak emosional 

Hendaknya dapat menahan rasa sedih, kesal, marah dan sebagainya. 

f. Memiiki suara yang enak di dengar 

Suara yang enak didengar adala suara yang bersonansi bergema bukan 

suara yang bernada tinggi dan nyaring melengking. 

D. Faktor Suksesnya Sebuah Acara (Aspek Pengetahuan) 

1. Suara dan cara bicara 

a. Teknik memproduksi suara dengan memperhatikan : kecepatan, 

volume, tone, timbre, power, nafas. 

b. Teknik berbicara : Intonasi, artikulasi, phrasing, stressing, infleksi. 

2. Menciptakan suasana dengan suara 

a. Acara resmi 

Speed : natural, tidak terlalu cepat/ sedikit lambat 

Tone : rendah 

Vol : kuat 

Power : kuat 

Timbre : khidmat, serius 

b. Acara hiburan 
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Speed : kadang agak cepat 

Tone : fluktuatif 

Vol : kuat 

Power : kadang-kadang kuat 

Timbre : khidmat, serius 

3. Penampilan 

Untuk mengetahui bagaimana cara seorang MC menampilkan diri, dia 

harus tahu apakah itu bersifat resmi atau tidak sehingga sehingga dia bisa 

menggunakan busana yang sesuai dengan acara yang dilaksanakan. 

4. Bahasa tubuh 

Duduk : tubuh tegak, bahu relaks, tangan diatas pangkuan. 

Berdiri : untuk wanita membentuk sudut 45 derajat, tegap, dada tegap, 

bahu relaks dan untuk pria kaki sedikit terbuka. 

Berjalan : tubuh tegap, bahu relaks dan langkah mantab. 

5. Meningkatkan rasa percaya diri 

a. Evaluasi diri 

Evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan sisi negatif 

dari diri seseorang sehingga dia bisa berbenah terhadap kekurangan 

tesebut. 

b. Mengatasi grogi 

Cara yang sitempuh yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya 

dalam membawakan acara, kesiapan, datang ke tempat acara sebelum 

acara berlangsung, menyesuaikan lingkungan sekitar dan sapa setiap 

orang yang ada di sekitar. 

6. Tampil mempesona dan memikat 

a. Eye contact 

Kontak mata menandakan seseorang yang hadir menjadi sangat 

dipentingkan, maka kontak mata kepada orang yang diajak bicara 

harus menyeluruh. 

 

b. Opening Touch 
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Hal ini dapat dilakukan dengan mencairkan suasana yaitu dengan 

lelucon, pertanyaan. 

c. Emotional Content 

Yaitu dengan penegasan kata, pengulangan kata, menunda kata dan 

memperpanjang kata. 

7. Penguasaan suasana acara 

a. Melangkah dengan tenang dan yakin. 

b. Cari tenpat berdiri yang tepat, dapat dilihat semua orang. 

c. Berdiri tegak jangan membungkuk atau bersandar dinding atau meja. 

d. Mulai acara dengan sala yang tulus dan bersungguh-sungguh. 

e. Berbicara dengan suara yang jelas dan tidak terlalu cepat, jangan 

monolog akan tetapi dialog dan menggunakan intonasi yang sesuai. 

f. Ekspres wajah harus baik. 

IV. METODE PEMBELAJARAN : 

a. Ceramah 

b. Penerapan Model Pembelajaran Thing-Pair-Share (TPS). 

c. Praktek membawakan acara. 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

( 2  x 45 menit ) 

Kegiatan Aktivitas 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu 

(menanamkan nilai disiplin). 

2. Guru mengucapkan salam dengan ramah ketika 

memasukui ruang kelas (menanamkan nilai 

santun). 

3. Guru mempresensi seluruh siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan. 

10 Menit 

Kegiatan 

Inti 

 

Kegiatan Eksplorasi : 

1. Persiapan dimulai dari kegiatan pengulasan 

pertemuan sebelumnya mengenai kesulitan atau 

70 Menit 
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kendala dalam membawakan acara. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

membagi dalam kelompok sesuai dengan 

kelompok pada pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan Elaborasi : 

1. Guru menerapkan model pembelajaran TPS, 

meminta kepada siswa untuk berpasangan untuk 

berdiskusi mengenai pembawa acara mulai dari 

kesulitan sampai dengan solusi dan 

mempraktekkan membawakan acara. 

2. Siswa bergabung sesuai dengan pasangannya 

dan memahami mengenai kesulitan-kesulitan 

dalam public speakinng (think). 

3. Siswa berdiskusi sesuai dengan pasangannya, 

mengemukakan kesulitan-kesulitan dan 

membahas solusi terkait dengan kendala yang 

dihadapi saat membawakan acara,(Pair). 

4. Setiap kelompok maju di depan kelas 

mempraktekkan publik speaking membawakan 

suatu acara, (Share). 

Kegiatan Konfirmasi : 

1. Guru memberikan penguatan, motivasi, 

komentar dan kesimpulan dari siswa yang telah 

maju, agar mengetahui dimana letak 

kekurangan-kekurangan saat membawakan 

acara. 

2. Guru membantu dan memberikan solusi 

terhadap kesulitan-kesulitan yang masih 

dihadapi siswa. 

3. Siswa memberikan selebaran kritik dan saran 

kepada siswa yang bersangkutan setelah maju 

membawakan acara. 
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Kegiatan 

Akhir  

 

1. Memberian simpulan kegiatan pembelajaran. 

2. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajara. 

3. Guru memberian salam dan meninggalan ruang 

kelas. 

10 Menit 

 

VI.  MEDIA PEMBELAJARAN dan SUMBER BELAJAR  

c. Media Pembelajaran : 

Power Point, LCD, dan microphone 

d. Sumber Belajar : 

- Badudu Rendra dan Shinta Dewi. 2012. Bukan Pidato dan MC Biasa, Seni 

Praktik Public Speaking Super Dahsyat. Yogyakarta: Pustaka Cerdas. 

- Cangara. 2006. Pengantar Ilmu Komuniasi. Jakarta: Grafindo Persada. 

- Soyomukti Nurani. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Yoyakarta : AR-russ 

Media. 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd     Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001    NIM 7101409029 
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EVALUASI  PEMBELAJARAN 

SMK NEGERI 2 BLORA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

MATA PELAJARAN  : KOMPETENSI KEJURUAN 

KELAS/SEMESTER  : XI ( SEBELAS) / GENAP 

SIKLUS   : 1 (Satu) 

PERTEMUAN KE-  : 2 (Dua) 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit 

JUMLAH PERTEMUAN : 2 x Pertemuan 

STANDAR KOMPETENSI : Public Speaking 

KOMPETENSI DASAR : MC 

I. INDIKATOR  :  

Indikator pembejaran antara lain yaitu : 

1. Menjelaskan pengertian MC dan jenis MC. 

2. Menjelaskan lafal yang benar. 

3. Menjelaskan aksentuasi, diksi, jeda, intonasi, enuasi dan cara menggunakan 

kalimat yang efektif. 

4. Menjelaskan cara bersikap tenang,  cara tampil mengesankan, cara cepat 

tanggap dan kaya inisiatif, kaya improvisasi, cara tidak emosional, dan cara 

memiliki suara yang enak didengar. 

5. Menjelaskan suara dan cara bicara 

6. Menciptakan suasana dengan suara. 

7. Menjelaskan penampilan dan bahasa tubuh. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Dengan indikator di atas diharapkan siswa dapat : 

1. Siswa memahami pengertian dan jenis MC.  

2. Siswa mengerti pelafalan yang benar, aksentuasi, diksi, jeda, intonasi, enuasi, 

dan dapat menggunakan kalimat yang efektif. 

3. Mengerti cara bersikap tenang, tampil mengesankan, cara cepat tanggap, kaya 

inisiatif, mampu mengimprovisasi, dan memliki suara yang enak didengar. 

4. Siswa dapat memahami faktor-faktor suksesnya sebuah acara. 
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5. Siswa dapat mempraktekkan dan terampil dalam membawakan acara dengan 

memperhatikan faktor bahasa dan non kebahasaan.  

III. PENILAIAN 

a. Tehnik Penilaian : 

- Tes Pilihan Ganda (Terlampir) 

- Praktik public speaking, membawakan acara formal atau non formal. 

b. Bentuk Instrumen : 

Soal Praktek, Pratekkan dengan siswa pasangan dalam membawakan sebuah 

acara. Acara tersebut bisa dalam bentuk acara resmi atau formal dan acara 

non formal contohnya : Peringatan HUT Kemerdekaan, Hari Pahlawan, 

Peringatan Hari Kartini, Resepsi pernikahan, acara khitanan, acara 

tasyakuran, acara perpisahan sekolah, acara reuni sekolah, dan lain-lain. 

c. Norma Penilaian : 

1. Penilaian soal pilihan ganda 

Skor maksimum yaitu 1 x 20 = 20 

Nilai = 
                        

             
     (Arikunto, 2009: 135-136). 

2. Penilaian tes praktek 

NO ASPEK PENILAIAN 
Skor Nilai 

(1-5) 
Bobot 

Hasil Skor Nilai 

(SN   B) 

Hasil Akhir (Σ 

HSN   %) 

1 PERSIAPAN      5% 

 

1 Penampilan ... 7 ...  

2 Sikap tenang ... 6 ... 

3 Opening Touch  ... 7 ... 

   Jumlah ... 

2 PROSES      80% 

 

A . Komuniasi Verbal     

5 Kelancaran berbicara ... 1 ... 

6 Diksi dan tata bahasa ... 1 ... 

B. Intonasi    

5 Volume suara ... 3 ... 

6 Penggunaan Intonasi ... 4 ... 

C. Komunikasi Non 

Verbal 
   

10 Sikap badan ... 2 ... 

11 Gerakan kepala  ... 2 ... 
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12 Ekspresi 

muka/mimik muka 
... 2 ... 

13 Pandangan mata ... 3 ... 

14 Gesture/ Gerak 

tangan 
... 2 ... 

   Jumlah ... 

3 HASIL      15% 

 

1 Ketepatan waktu ... 6 ...  

2 Kaya inisiatif dan 

improvisasi 
... 6 ... 

3 Penguasan dan 

Sistematika penyampaian 
... 8 ... 

   Jumlah ... 

Jumlah Keseluruhan ... ... 

 

Kriteria Predikat dan Nilai 

No Interval Kategori Keterampilan Siswa 

1 84% -100% Sangat Terampil 

2 68% -84% Terampil 

3 52%- 67% Kurang Terampil 

4 36% - 51% Tidak Terampil 

5 20% - 35% Sangat Tidak Terampil 

(Sumber data : SMK N 2 Blora) 

 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd     Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001    NIM 7101409029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SMK NEGERI 2 BLORA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

 

MATA PELAJARAN  : KOMPETENSI KEJURUAN 

KELAS/SEMESTER  : XI ( SEBELAS) / GENAP 

SIKLUS   : 2 (Dua) 

PERTEMUAN KE-  : 1 (Satu) 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit 

JUMLAH PERTEMUAN : 2 x Pertemuan 

STANDAR KOMPETENSI : Public Speaking 

KOMPETENSI DASAR : MC 

VII. INDIKATOR   : 

Indikator pembejaran antara lain yaitu : 

1. Menjelaskan cara meningkatkan percaya diri. 

2. Menjelaskan cara tampil mempesona dan memikat. 

3. Menjelaskan penguasaan susunan acara. 

4. Menjelaskan etiket seorang MC. 

5. Menjelaskan cara membawakan acara yang baik. 

6. Menjelaskan kriteria seorang MC yang baik. 

VIII. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Dengan indikator di atas diharapkan siswa dapat : 

1. Siswa mengetahui etiket seorang MC. 

2. Siswa mengetahui kriteria seorang MC. 

3. Siswa terampil dalam membawakan acara. 

IX. MATERI PEMBELAJARAN : 

A. Faktor Suksesnya Sebuah Acara (Aspek Pengetahuan) 

1. Suara dan cara bicara 

a. Teknik memproduksi suara dengan memperhatikan : kecepatan, 

volume, tone, timbre, power, nafas. 

b. Teknik berbicara : Intonasi, artikulasi, phrasing, stressing, infleksi. 

2. Menciptakan suasana dengan suara 
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a. Acara resmi 

Speed : natural, tidak terlalu cepat/ sedikit lambat 

Tone : rendah 

Vol : kuat 

Power : kuat 

Timbre : khidmat, serius 

b. Acara hiburan 

Speed : kadang agak cepat 

Tone : fluktuatif 

Vol : kuat 

Power : kadang-kadang kuat 

Timbre : khidmat, serius 

3. Penampilan 

Untuk mengetahui bagaimana cara seorang MC menampilkan diri, dia 

harus tahu apakah itu bersifat resmi atau tidak sehingga sehingga dia bisa 

menggunakan busana yang sesuai dengan acara yang dilaksanakan. 

4. Bahasa tubuh 

Duduk : tubuh tegak, bahu relaks, tangan diatas pangkuan. 

Berdiri : untuk wanita membentuk sudut 45 derajat, tegap, dada tegap, 

bahu relaks dan untuk pria kaki sedikit terbuka. 

Berjalan : tubuh tegap, bahu relaks dan langkah mantab. 

5. Meningkatkan rasa percaya diri 

a. Evaluasi diri 

Evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan sisi negatif 

dari diri seseorang sehingga dia bisa berbenah terhadap kekurangan 

tesebut. 

b. Mengatasi grogi 

Cara yang sitempuh yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya 

dalam membawakan acara, kesiapan, datang ke tempat acara sebelum 

acara berlangsung, menyesuaikan lingkungan sekitar dan sapa setiap 

orang yang ada di sekitar. 
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6. Tampil mempesona dan memikat 

a. Eye contact 

Kontak mata menandakan seseorang yang hadir menjadi sangat 

dipentingkan, maka kontak mata kepada orang yang diajak bicara 

harus menyeluruh. 

b. Opening Touch 

Hal ini dapat dilakukan dengan mencairkan suasana yaitu dengan 

lelucon, pertanyaan. 

c. Emotional Content 

Yaitu dengan penegasan kata, pengulangan kata, menunda kata dan 

memperpanjang kata. 

7. Penguasaan suasana acara 

a. Melangkah dengan tenang dan yakin. 

b. Cari tenpat berdiri yang tepat, dapat dilihat semua orang. 

c. Berdiri tegak jangan membungkuk atau bersandar dinding atau meja. 

d. Mulai acara dengan sala yang tulus dan bersungguh-sungguh. 

e. Berbicara dengan suara yang jelas dan tidak terlalu cepat, jangan 

monolog akan tetapi dialog dan menggunakan intonasi yang sesuai. 

f. Ekspres wajah harus baik. 

B. Etiket Seorang MC 

Etiket sebagai seorang MC yaitu antara lain : 

a. MC tidak harus membacakan susunan acara untuk acara non resmi. 

b. Sesudah ada sambutan MC hendaknya memberikan ucapan terimakasih, 

komentar atau tanggapan tentang sambutan tersebut. 

c. Bila mempersilahkan pejabat untk memberikan sambutan, sebaiknya MC 

bergerak meninggalkan mic pada saat yang sama dengan saat pejabat 

meninggalkan mic. 

d. Jangan memulai acara berikutnya sebelum pejabat sampai ditempat 

duduknya. 

e. Apa bila acara tersebut melibatkan banyak wartawan, secara formal beri 

kesempatan kepada mereka untuk mengambil gambar dan akhiri dengan 

ucapan yang formal pula. 
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f. Untuk catatan-catatan digunakan kertas yang rapi dangan catatan yang 

teratur dan jangan mengangkat terlalu tinggi 

g. Jangan memukul, meniup atau selalu menggerak-garakkan mic sebelum 

dan saat berbicara. 

C. Cara Membawakan Acara yang Baik 

1. Kenali peran anda 

Tugas dan peranan pembawa araca yaitu mempertahankan acara agar 

berjalan lancar, mempertahankan energi para peserta/audien supaya 

semangat, membantu audien agar disambut dengan baik, dihargai dan lai 

sebagainya. 

2. Mengenal peserta/audien 

Pembawa acara harus mengenali audien secara keseluruhan dengan latar 

belakang pendidikan dan tempat tinggal yang berbeda, agar dapat 

memberikan penghormatan secara sama dengan tidak memandang latar 

belakang audien. 

3. Meringkas apa yang dikatakan pembicara 

Hal ini cukup penting, setiap pembicara ang telah selesai berbicara 

seorang MC harus meringkas inti pokok pembicaraan. Ceritakan kembali 

secara singkat berdasarkan ringkasan atau kesimpulan dari apa yang 

disampaikan pembicara. 

4. Mempertahankan waktu 

Seorang MC harus mampu mengatur waktu setiap sesion acara sesuai 

waktu yang ditentukan. 

5. Buat audien bersemangat 

MC merupakan tumpuan bagaiman acara tersebut tidak membosankan 

yaitu dengan membuat audien tetap semangat dalam sesien setiap acara. 

6. Jangan berbicara terlalu cepat  

Kata hendaknya diungkapkan dengan memperhatikan tempo pengucapan, 

jangan terlalu cepat agar pendengan memahami maksud setiap kata yyang 

diucapkan. 

7. Tetap rilek 
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Usahakan tetap rileks meskipun suasana gugup, grori dan lain sebagainya 

yaitu dengan melemaskan otot saat duduk akan tetapi jangan samapi 

terlihat pada audien. 

8. Buat catatan kecil 

Catatan kecil bisanya berupa serangkaian acara secara garis besar atau 

konsep acara. 

D. Kriteria Seorang MC 

1. Memiliki bakat yang memadai 

Menjadi MC harus memiliki bakat sesuai dengan teori sifat dan watak 

menusia yaitu behaviour, intelligense dan natural. Namun tidak menutup 

kemungkinan orang yang tidak berbakat karena MC dapat dipelajari dan 

dilatih sesuai dengan teori Thomas Alfa Edison yaitu bakat hanyalah 1% 

sedangkan 99% adalah keringat. Jadi usaha juga pentng agar dapat 

mengemangkan bakat.  

2. Percaya diri 

Profesi apapun yang dittekuni harus dilandasi dengan percaya diri. 

Tujuannya yaitu agar menguasai audien dan mempengaruhinya. 

3. Pandai beradaptasi 

MC yang hebat adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan 

audien dan tidak merasa asing. Justru dengan sikap yang asing akan 

merusak image MC dihadapan audien. 

4. Etika yang baik 

Tindakan dan periaku serta sopan santun mewarnai kehidupan dan 

aktifitas. Pancaran kepribadian yang baik dari seseorang MC akan 

menguntungkan dirinya sendiri karena akan menimbulkan rasa kagum, 

diterima keberadaanya dan dijadikan teladan. 

5. Kemampuan olah suara yang baik 

Beberapa hal ang harus diperhatika agar dapat memiliki suara yang 

berkarakter atau suara mikrofonis yaitu : 

a. Melatih vokal dengan teknik beragam 

b. Memiliki intonasi yang baik dengan membedakan intonasi datar, 

monoton dan intonasi variatif. 
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c. Penguasaan bahasa yang baik dan benar. 

d. Harus komunikatif, praktis dan efisien. 

e. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. 

f. Body lenguage yang baik. 

g. Kreatif dan inisiatif serta mampu berfikir cepat. 

h. Sense of humor. 

X. METODE PEMBELAJARAN : 

a. Ceramah 

b. Penerapan Model TPS (Think-Pair-Share). 

c. Praktik membawakan acara 

d. Latihan lanjutan. 

XI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 ( 2  x 45 menit ) 

Kegiatan Aktivitas 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

 

5. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu 

(menanamkan nilai disiplin). 

6. Guru mengucapkan salam dengan ramah ketika 

memasukui ruang kelas (menanamkan nilai 

santun). 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan. 

5 Menit 

Kegiatan 

Inti 

 

Kegiatan Eksplorasi : 

3. Memberi hand out materi pelajaran kepada 

siswa. 

4. Guru membuat kelompok atau pasangan 

dengan pasangan yang berbeda. 

5. Menjelaskan faktor-faktor suksesnya sebuah 

acara, etiket seorang MC, kriteria seorang MC. 

6. Guru memberikan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran yang kurang 

difahami dan dipraktekkan dengan baik oleh 

siswa. 

80 Menit 
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7. Memberikan solusi terkait dengan kendala 

belajar siswa.  

 

Kegiatan Elaborasi : 

5. Menjelaskan kembali metode TPS yang akan 

digunakan dalam pembelajaran dan memberikan 

LKS kepada siswa, Siswa berdiskusi sesuai 

dengan pasangannya, mengemukakan kesulitan-

kesulitan dan memberikan solusi terkait dengan 

kendala yang dihadapi saat melakukan public 

speaking membawakan sebuah acara. 

6. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan oleh 

guru sesuai dengan pasangannya masing-

masing. 

7. siswa menganalisis kesulitan-kesulitan yang 

dihadapai saat membawakan acara pada siklus 

sebelumnya (think), setelah mempelajari, 

menganalisis siswa berdiskusi dengan teman 

pasangannya untuk mencari cara mengatasi 

kesulitan dan hambatan saat membawakan acara 

(pair). 

8. Siswa berlatih public speaking membawakan 

acara bersama dengan pasangannya (share). 

9. Perwakilan siswa mengemukakan kesulitan apa 

saja yang masih dihadapi siswa saat melakukan 

public speaking dalam membawakan acara. 

Kegiatan Konfirmasi : 

4. Siswa memberikan kritik dan saran kepada 

siswa yang telah maju. 

5. Guru memberikan penguatan, motivasi, 

komentar dan kesimpulan dari siswa yang telah 

maju agar mengetahui dimana letak 
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kekurangannya. 

6. Guru membantu dan memberikan solusi 

terhadap kesulitan-kesulitan yang masih 

dihadapi siswa. 

Kegiatan 

Akhir  

 

4. Memberian simpulan kegiatan pembelajaran. 

5. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajara. 

6. Guru memberian salam dan meninggalan ruang 

kelas. 

5 Menit 

 

 

XII. MEDIA PEMBELAJARAN dan SUMBER BELAJAR  

e. Media Pembelajaran : 

Power Point, LCD dan Microphone. 

f. Sumber Belajar : 

- Cangara. 2006. Pengantar Ilmu Komuniasi. Jakarta: Grafindo Persada. 

- Soyomukti Nurani. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Yoyakarta : AR-

russ Media. 

- Badudu Rendra dan Shinta Dewi. 2012. Bukan Pidato dan MC Biasa, Seni 

Praktik Public Speaking Super Dahsyat. Yogyakarta: Pustaka Cerdas. 

 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd     Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001    NIM 7101409029 
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PENILAIAN PEMBELAJARAN 

SMK NEGERI 2 BLORA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

 

MATA PELAJARAN  : KOMPETENSI KEJURUAN 

KELAS/SEMESTER  : XI ( SEBELAS) / GENAP 

SIKLUS   : 2 (Dua) 

PERTEMUAN KE-  : 1 (Satu) 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit 

JUMLAH PERTEMUAN : 2 x Pertemuan 

STANDAR KOMPETENSI : Public Speaking 

KOMPETENSI DASAR : MC 

I. INDIKATOR   : 

Indikator pembejaran antara lain yaitu : 

1. Menjelaskan cara meningkatkan percaya diri. 

2. Menjelaskan cara tampil mempesona dan memikat. 

3. Menjelaskan penguasaan susunan acara. 

4. Menjelaskan etiket seorang MC. 

5. Menjelaskan cara membawakan acara yang baik. 

6. Menjelaskan kriteria seorang MC yang baik. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Dengan indikator di atas diharapkan siswa dapat : 

1. Siswa mengetahui etiket seorang MC. 

2. Siswa mengetahui kriteria seorang MC. 

3. Siswa terampil dalam membawakan acara. 

III. PENILAIAN 

a. Tehnik Penilaian : 

- Praktik public speaking, membawakan acara formal atau non formal. 

b. Bentuk Instrumen : 

Soal Praktek, Pratekkan dengan siswa pasangan dalam membawakan acara, 

bentuk public speaking berpasangan dapat berupa MC, reporter, penyampai 

berita dan lain sebagainya. 
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c. Norma Penilaian : 

NO ASPEK PENILAIAN 
Skor Nilai 

(1-5) 
Bobot 

Hasil Skor 

Nilai (SN   B) 

Hasil Akhir (Σ 

HSN   %) 

1 PERSIAPAN      5% 

 

1 Penampilan/Cara 

berpakaian 

... 
7 ... 

 

2 Sikap tenang ... 6 ... 

3 Opening Touch  ... 7 ... 

   Jumlah ... 

2 PROSES      80% 

 

A . Komuniasi Verbal     

7 Kelancaran berbicara ... 1 ... 

8 Diksi dan tata bahasa ... 1 ... 

B. Intonasi    

7 Volume suara ... 3 ... 

8 Penggunaan Intonasi ... 4 ... 

C. Komunikasi Non 

Verbal 
   

15 Sikap badan ... 2 ... 

16 Gerakan kepala  ... 2 ... 

17 Ekspresi muka, 

mimik muka 
... 2 ... 

18 Pandangan mata ... 3 ... 

19 Gesture/ Gerak 

tangan 
... 2 ... 

   Jumlah ... 

3 HASIL      15% 

 

1 Ketepatan waktu ... 6 ...  

2 Kaya inisiatif dan 

improvisasi 
... 6 ... 

3 Penguasaan dan 

Sistematika penyampaian 
... 8 ... 

   Jumlah ... 

Jumlah Keseluruhan ... ... 
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Kriteria Predikat dan Nilai 

No Interval Kategori Keterampilan Siswa 

1 84% -100% Sangat Terampil 

2 68% -84% Terampil 

3 52%- 67% Kurang Terampil 

4 36% - 51% Tidak Terampil 

5 20% - 35% Sangat Tidak Terampil 

(Sumber data : SMK N 2 Blora) 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd     Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001    NIM 7101409029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SMK NEGERI 2 BLORA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

 

MATA PELAJARAN  : KOMPETENSI KEJURUAN 

KELAS/SEMESTER  : XI ( SEBELAS) / GENAP 

SIKLUS   : 2 (Dua) 

PERTEMUAN KE-  : 2 (Dua) 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit 

JUMLAH PERTEMUAN : 2 x Pertemuan 

STANDAR KOMPETENSI : Publik Speaking 

KOMPETENSI DASAR : MC 

I. INDIKATOR   : 

Indikator pembejaran antara lain yaitu : 

1. Menjelaskan cara meningkatkan percaya diri. 

2. Menjelaskan cara tampil mempesona dan memikat. 

3. Menjelaskan penguasaan susunan acara. 

4. Menjelaskan etiket seorang MC. 

5. Menjelaskan cara membawakan acara yang baik. 

6. Menjelaskan kriteria seorang MC yang baik. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Dengan indikator di atas diharapkan siswa dapat : 

1. Siswa dapat memahami faktor-faktor suksesnya sebuah acara. 

2. Siswa mengetahui etiket seorang MC. 

3. Siswa mengetahui kriteria seorang MC. 

4. Siswa terampil dalam membawakan acara. 

III. MATERI PEMBELAJARAN : 

A. Faktor Suksesnya Sebuah Acara (Aspek Pengetahuan) 

1. Suara dan cara bicara 

a. Teknik memproduksi suara dengan memperhatikan : kecepatan, 

volume, tone, timbre, power, nafas. 

b. Teknik berbicara : Intonasi, artikulasi, phrasing, stressing, infleksi. 
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2. Menciptakan suasana dengan suara 

a. Acara resmi 

Speed natural, tidak terlalu cepat/ sedikit lambat, Tone rendah,        

Volume kuat, Power kuat, Timbre khidmat, serius. 

b. Acara hiburan 

Speed kadang agak cepat, Tone fluktuatif, Volume kuat, Power 

kadang-kadang kuat, Timbre khidmat, serius. 

3. Penampilan 

Untuk mengetahui bagaimana cara seorang MC menampilkan diri, dia 

harus tahu apakah itu bersifat resmi atau tidak sehingga sehingga dia bisa 

menggunakan busana yang sesuai dengan acara yang dilaksanakan. 

4. Bahasa tubuh 

Duduk : tubuh tegak, bahu relaks, tangan diatas pangkuan. 

Berdiri : untuk wanita membentuk sudut 45 derajat, tegap, dada tegap, 

bahu relaks dan untuk pria kaki sedikit terbuka. 

Berjalan : tubuh tegap, bahu relaks dan langkah mantab. 

5. Meningkatkan rasa percaya diri 

a. Evaluasi diri 

Evaluasi diri dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan sisi negatif 

dari diri seseorang sehingga dia bisa berbenah terhadap kekurangan 

tesebut. 

b. Mengatasi grogi 

Cara yang sitempuh yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya 

dalam membawakan acara, kesiapan, datang ke tempat acara sebelum 

acara berlangsung, menyesuaikan lingkungan sekitar dan sapa setiap 

orang yang ada di sekitar. 

6. Tampil mempesona dan memikat 

a. Eye contact 

Kontak mata menandakan seseorang yang hadir menjadi sangat 

dipentingkan, maka kontak mata kepada orang yang diajak bicara 

harus menyeluruh. 
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b. Opening Touch 

Hal ini dapat dilakukan dengan mencairkan suasana yaitu dengan 

lelucon, pertanyaan. 

c. Emotional Content 

Yaitu dengan penegasan kata, pengulangan kata, menunda kata dan 

memperpanjang kata. 

7. Penguasaan suasana acara 

a. Melangkah dengan tenang dan yakin. 

b. Cari tenpat berdiri yang tepat, dapat dilihat semua orang. 

c. Berdiri tegak jangan membungkuk atau bersandar dinding atau meja. 

d. Mulai acara dengan sala yang tulus dan bersungguh-sungguh. 

e. Berbicara dengan suara yang jelas dan tidak terlalu cepat, jangan 

monolog akan tetapi dialog dan menggunakan intonasi yang sesuai. 

f. Ekspres wajah harus baik. 

B. Etiket Seorang MC 

Etiket sebagai seorang MC yaitu antara lain : 

a. MC tidak harus membacakan susunan acara untuk acara non resmi. 

b. Sesudah ada sambutan MC hendaknya memberikan ucapan terimakasih, 

komentar atau tanggapan tentang sambutan tersebut. 

c. Bila mempersilahkan pejabat untk memberikan sambutan, sebaiknya MC 

bergerak meninggalkan mic pada saat yang sama dengan saat pejabat 

meninggalkan mic. 

d. Jangan memulai acara berikutnya sebelum pejabat sampai ditempat 

duduknya. 

e. Apa bila acara tersebut melibatkan banyak wartawan, secara formal beri 

kesempatan kepada mereka untuk mengambil gambar dan akhiri dengan 

ucapan yang formal pula. 

f. Untuk catatan-catatan digunakan kertas yang rapi dangan catatan yang 

teratur dan jangan mengangkat terlalu tinggi 

g. Jangan memukul, meniup atau selalu menggerak-garakkan mic sebelum 

dan saat berbicara. 
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C. Cara Membawakan Acara yang Baik 

1. Kenali peran anda 

Tugas dan peranan pembawa araca yaitu mempertahankan acara agar 

berjalan lancar, mempertahankan energi para peserta/audien supaya 

semangat, membantu audien agar disambut dengan baik, dihargai dan lai 

sebagainya. 

2. Mengenal peserta/audien 

Pembawa acara harus mengenali audien secara keseluruhan dengan latar 

belakang pendidikan dan tempat tinggal yang berbeda, agar dapat 

memberikan penghormatan secara sama dengan tidak memandang latar 

belakang audien. 

3. Meringkas apa yang dikatakan pembicara 

Hal ini cukup penting, setiap pembicara ang telah selesai berbicara 

seorang MC harus meringkas inti pokok pembicaraan. Ceritakan kembali 

secara singkat berdasarkan ringkasan atau kesimpulan dari apa yang 

disampaikan pembicara. 

4. Mempertahankan waktu 

Seorang MC harus mampu mengatur waktu setiap sesion acara sesuai 

waktu yang ditentukan. 

5. Buat audien bersemangat 

MC merupakan tumpuan bagaiman acara tersebut tidak membosankan 

yaitu dengan membuat audien tetap semangat dalam sesien setiap acara. 

6. Jangan berbicara terlalu cepat  

Kata hendaknya diungkapkan dengan memperhatikan tempo pengucapan, 

jangan terlalu cepat agar pendengan memahami maksud setiap kata yyang 

diucapkan 

7. Tetap rilek 

Usahakan tetap rileks meskipun suasana gugup, grori dan lain sebagainya 

yaitu dengan melemaskan otot saat duduk akan tetapi jangan samapi 

terlihat pada audien. 

8. Buat catatan kecil 
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Catatan kecil bisanya berupa serangkaian acara secara garis besar atau 

konsep acara. 

D. Kriteria Seorang MC 

1. Memiliki bakat yang memadai 

Menjadi MC harus memiliki bakat sesuai dengan teori sifat dan watak 

menusia yaitu behaviour, intelligense dan natural. Namun tidak menutup 

kemungkinan orang yang tidak berbakat karena MC dapat dipelajari dan 

dilatih sesuai dengan teori Thomas Alfa Edison yaitu bakat hanyalah 1% 

sedangkan 99% adalah keringat. Jadi usaha juga pentng agar dapat 

mengemangkan bakat.  

2. Percaya diri 

Profesi apapun yang dittekuni harus dilandasi dengan percaya diri. 

Tujuannya yaitu agar menguasai audien dan mempengaruhinya. 

3. Pandai beradaptasi 

MC yang hebat adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan 

audien dan tidak merasa asing. Justru dengan sikap yang asing akan 

merusak image MC dihadapan audien. 

4. Etika yang baik 

Tindakan dan periaku serta sopan santun mewarnai kehidupan dan 

aktifitas. Pancaran kepribadian yang baik dari seseorang MC akan 

menguntungkan dirinya sendiri karena akan menimbulkan rasa kagum, 

diterima keberadaanya dan dijadikan teladan. 

5. Kemampuan olah suara yang baik 

Beberapa hal ang harus diperhatika agar dapat memiliki suara yang 

berkarakter atau suara mikrofonis yaitu : 

a. Melatih vokal dengan teknik beragam 

b. Memiliki intonasi yang baik dengan membedakan intonasi datar, 

monoton dan intonasi variatif. 

c. Penguasaan bahasa yang baik dan benar. 

d. Harus komunikatif, praktis dan efisien. 

e. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. 

f. Body lenguage yang baik. 
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g. Kreatif dan inisiatif serta mampu berfikir cepat. 

h. Sense of humor. 

IV. METODE PEMBELAJARAN : 

a. Ceramah 

b. Penerapan Model TPS 

c. Praktek membawakan acara resmi atau tidak resmi. 

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Aktivitas 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu 

(menanamkan nilai disiplin). 

2. Guru mengucapkan salam dengan ramah ketika 

memasukui ruang kelas (menanamkan nilai 

santun). 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan. 

10 Menit 

Kegiatan 

Inti 

 

Kegiatan Eksplorasi : 

1. Guru mengulas sedikit materi dan solusi yang 

disampaiakan pada pertemuan pertama. 

2. Guru memberikan gambaran mengenai materi 

dan memberikan contoh terkait materi yang akan 

disampaiakn yaitu kriteria MC yang baik. 

3. Memberikan arahan untuk setiap pasangan 

nantinya mempraktekkan melatih menjadi MC 

yang baik. 

Kegiatan Elaborasi : 

1. Guru memberikan arahan terkait model 

pembelajaran TPS dan siswa masuk dalam 

kelompok dan mendiskusikan kembali kesulitan 

dalam membawakan acara dan pemecahannya 

sesuai dengan model TPS. 

2. Siswa praktik maju di depan kelas sesuai dengan 

pasangannya membawakan sebuah acara. 

70 Menit 
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3. Beberapa siswa dan guru memberikan masukan 

terkait kendala yang masih di hadapi siswa. 

4. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok terbaik dalam membawakan acara. 

Kegiatan Konfirmasi : 

1. Guru memberikan kesimpuan terkait dengan 

materi dan hasil siswa setelah maju 

membawakan acara. 

2. Siswa memberikan selebaran kritik dan saran 

kepada siswa yang bersangkutan setelah maju. 

Kegiatan 

Akhir  

 

1. Memberian simpulan kegiatan pembelajaran. 

2. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajara. 

3. Guru memberian salam dan meninggalan ruang 

kelas. 

10 Menit 

 

VI. MEDIA PEMBELAJARAN dan SUMBER BELAJAR  

g. Media Pembelajaran : 

Power Point, LCD dan microphone. 

h. Sumber Belajar : 

- Cangara. 2006. Pengantar Ilmu Komuniasi. Jakarta: Grafindo Persada. 

- Soyomukti Nurani. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Yoyakarta : AR-

russ Media. 

- Bukan Pidato dan MC Biasa, Seni Praktik Public Speaking Super 

Dahsyat. Yogyakarta: Pustaka Cerdas. 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd     Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001    NIM 7101409029 
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PENILAIAN PEMBELAJARAN 

SMK NEGERI 2 BLORA 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

 

MATA PELAJARAN  : KOMPETENSI KEJURUAN 

KELAS/SEMESTER  : XI ( SEBELAS) / GENAP 

SIKLUS   : 2 (Dua) 

PERTEMUAN KE-  : 2 (Dua) 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 45 menit 

JUMLAH PERTEMUAN : 2 x Pertemuan 

STANDAR KOMPETENSI : Publik Speaking 

KOMPETENSI DASAR : MC 

I. INDIKATOR   : 

Indikator pembejaran antara lain yaitu : 

1. Menjelaskan cara meningkatkan percaya diri. 

2. Menjelaskan cara tampil mempesona dan memikat. 

3. Menjelaskan penguasaan susunan acara. 

4. Menjelaskan etiket seorang MC. 

5. Menjelaskan cara membawakan acara yang baik. 

6. Menjelaskan kriteria seorang MC yang baik. 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Dengan indikator di atas diharapkan siswa dapat : 

1. Siswa dapat memahami faktor-faktor suksesnya sebuah acara. 

2. Siswa mengetahui etiket seorang MC. 

3. Siswa mengetahui kriteria seorang MC. 

4. Siswa terampil dalam membawakan acara. 

III. PENILAIAN 

a. Tehnik Penilaian : 

- Tes Pilihan ganda dan Praktik public speaking, membawakan sebuah acara 

resmi atau tidak resmi. 
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b. Bentuk Instrumen : 

Soal Praktek, Pratekkan dengan siswa pasangan dalam membawakan public 

speaking, bentuk public speaking berpasangan dapat berupa MC, reporter, 

penyampai berita dan lain sebagainya.  

c. Norma Penilaian : 

1. Penilaian soal pilihan ganda 

Skor maksimum yaitu 1 x 20 = 20 Nilai = 
                        

             
     

(Arikunto, 2009: 135-136). 

2. Penilaian tes praktek 

NO ASPEK PENILAIAN 

Skor 

Nilai (1-

5) 

Bobot 
Hasil Skor 

Nilai (SN   B) 

Hasil Akhir (Σ 

HSN   %) 

1 PERSIAPAN      5% 

 

1 Penampilan ... 7 ...  

2 Sikap tenang ... 6 ... 

3 Opening Touch  ... 7 ... 

   Jumlah ... 

2 PROSES      80% 

 

A . Komuniasi Verbal     

1 Kelancaran berbicara ... 1 ... 

2 Diksi dan tata bahasa ... 1 ... 

B. Intonasi    

1 Volume suara ... 3 ... 

2 Penggunaan Intonasi ... 4 ... 

C. Komunikasi Non Verbal    

1 Sikap badan ... 2 ... 

2 Gerakan kepala  ... 2 ... 

3 Ekspresi muka ... 2 ... 

4 Pandangan mata ... 3 ... 

5 Gesture/ Gerak tangan ... 2 ... 

   Jumlah ... 

3 HASIL      15% 

 

1 Ketepatan waktu ... 6 ...  

2 Kaya inisiatif, improvisasi ... 6 ... 

3 Penguasaan dan 

Sistematika penyampaian 
... 8 ... 

   Jumlah ... 

Jumlah Keseluruhan ... ... 
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Kriteria Predikat dan Nilai 

No Interval Kategori Keterampilan Siswa 

1 84% -100% Sangat Terampil 

2 68% -84% Terampil 

3 52%- 67% Kurang Terampil 

4 36% - 51% Tidak Terampil 

5 20% - 35% Sangat Tidak Terampil 

(Sumber data : SMK N 2 Blora) 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti,  

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd     Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001    NIM 7101409029 
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LEMBAR OBSERVASI AWAL 

INSTRUMEN PENGAMATAN SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SMK N 2 BLORA 

Kelas   : XI AP 2 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 

No Keterampilan Komunikasi Peserta Didik 
Nilai 

Maksimal 

Persentase 

A Keterampilan Komunikasi Secara Verbal   

1 Kelancaran Berbicara 
10 6,4 % 

2 Penggunaan diksi dan tata bahasa 

B Keterampilan Komunikasi Secara Non Verbal   

1 Gerak tangan 

55 36,6 % 
2 Gerakan Kepala 

3 Pandangan mata 

4 Cara berdiri dan sikap badan 

C Penggunaan Intonasi   

1 Volume suara 
10 22,5 % 

2 Nada dan irama  

 Nilai Keterampilan Komunikasi Siswa 100 65,5% 

 

Blora,       Februari 2013 

Penilai, 

 

 

(..............................................) 
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HASIL PENGAMATAN OBSERVASI AWAL 

KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA 

KELAS XI AP 2 SMK N 2 BLORA 

     No 

Pres 

K Komunikasi 

Verbal 
K Komunikasi 

Non Verbal 
Penggunaan 

Intonasi 
Nilai 

1 7 30 25 62 

2 5 45 20 70 

3 4 40 20 64 

4 6 35 15 56 

5 7 30 15 52 

6 7 40 15 62 

7 5 45 25 75 

8 5 40 25 70 

9 8 30 30 68 

10 8 40 30 78 

11 7 30 25 62 

12 6 45 25 76 

13 7 40 20 67 

14 9 35 20 64 

15 7 30 20 57 

16 6 30 15 51 

17 6 35 15 56 

18 4 50 15 69 

19 5 50 25 80 

20 5 45 30 80 

21 6 30 30 66 

22 7 35 25 67 

23 6 30 20 56 

24 6 45 30 81 

25 6 45 30 81 

26 5 40 35 80 

27 4 30 20 54 

28 8 50 20 78 

29 7 30 30 67 

30 9 30 25 64 

31 8 35 20 63 

32 8 35 20 63 

33 7 30 25 62 

Lampiran 5 



179 
 

 

34 7 45 15 67 

35 8 30 15 53 

36 8 35 25 68 

37 5 30 15 50 

38 6 30 25 61 

39 5 35 20 60 

40 6 30 25 61 

Rata-rata 65,525 

    
 

    
 

    
 

  

 

  

   
Penilai, 

 

     

     

   
Amri Nur Syihab 
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PENILAIAN PROSES KOMUNIKASI SISWA 

 

  Nama / No Presensi : 

  Tema / Judul : 

 

NO ASPEK PENILAIAN 
Skor Nilai 

(1-5) 
Bobot 

Hasil Skor 

Nilai (SN   B) 

Hasil Akhir (Σ 

HSN   %) 

1 KEGIATAN AWAL      5% 

 

1 Tampil Mengesankan ... 7 ...  

2 Sikap tenang ... 6 ... 

3 Opening Touch  ... 7 ... 

   Jumlah ... 

2 PROSES      80% 

 

A . Komuniasi Verbal     

9 Kelancaran berbicara ... 1 ... 

10 Diksi dan tata bahasa ... 1 ... 

B. Intonasi    

9 Volume suara ... 3 ... 

10 Penggunaan Intonasi ... 4 ... 

C. Komunikasi Non Verbal    

20 Sikap badan ... 2 ... 

21 Gerakan kepala  ... 2 ... 

22 Ekspresi muka, mimik 

muka 
... 2 ... 

23 Pandangan mata ... 3 ... 

24 Gesture/ Gerak tangan ... 2 ... 

   Jumlah ... 

3 KEGIATAN AKHIR      15% 

 

1 Ketepatan waktu ... 6 ...  

2 Kaya inisiatif dan 

improvisasi 
... 6 ... 

3 Penguasaan dan sistematika 

penyampaian 
... 8 ... 

   Jumlah ... 

Jumlah Keseluruhan / Nilai Akhir ... 

 

Blora,     Mei 2013 

Peneliti 

 

 

Amri Nur Syihab 
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SUMBER PENILAIAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA 

 

 

NO ASPEK PENILAIAN SUMBER INSTRUMEN 

1 KEGIATAN AWAL  

 

1 Tampil Mengesankan (Badudu, 2012: 60) 

2 Sikap tenang (Badudu, 2012: 56) 

3 Opening Touch  (Badudu, 2012: 62) 

2 PROSES  

 

A . Komuniasi Verbal  

1 Kelancaran berbicara (Badudu, 2012: 50) 

2 Diksi dan tata bahasa (Badudu, 2012: 52-53, Soyomukti, 2010: 87) 

B. Intonasi  

11 Volume suara (Badudu, 2012: 50, Soyomukti, 2010: 95) 

12 Penggunaan Intonasi (Badudu, 2012: 53, Cangara 2006: 105) 

C. Komunikasi Non Verbal  

3 Sikap badan (Badudu, 2012: 60) 

4 Gerakan kepala  (Cangara 2006: 102) 

5 Ekspresi muka, mimik muka (Cangara 2006: 102, Soyomukti, 2010: 95) 

6 Pandangan mata (Badudu, 2012: 62, Cangara 2006: 103) 

7 Gesture/ Gerak tangan (Soyomukti, 2010: 95) 

3 KEGIATAN AKHIR  

 

1 Ketepatan waktu (Badudu, 2012: 66) 

2 Kaya inisiatif dan improvisasi (Badudu, 2012: 57) 

3 Penguasaan dan Sistematika 

penyampaian 

(Badudu, 2012: 63) 

  

Lampiran 7 
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KRITERIA PENILAIAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI 

 

No Aspek Penilaian Skor Kriteria Kategori 

 
KEGIATAN 

AWAL 
   

1 Tampil 

Mengesankan 
5 

Penampilan penuh dengan 

kewibawaan, Penuh dengan 

semangat, penuh dengan 

kepercayaan diri 

Sangat 

Terampil 

4 
Penampilan berwibawa, 

bersemangat dan percaya diri. 
Terampil 

3 

Penampilan kurang berwibawa, 

kurang bersemangat, kurang 

percaya diri. 

Kurang 

terampil 

2 
Penampilan tidak berwibawa, tidak 

bersemangat, tidak percaya diri. 

Tidak 

Terampil 

1 

Penampilan sangat tidak 

berwibawa, sangat tidak 

bersemangat dan tidak percaya diri. 

Sangat Tidak 

Terampil 

2 Sikap Tenang 
5 

Sangat tenang dalam bersikap, 

santai dan tidak grogi. 

Sangat 

Terampil 

4 
Tenang dalam bersikap, santai dan 

tidak grogi. 
Terampil 

3 

Kurang tenang dalam bersikap, 

kurang santai dan terkadang timbul 

rasa grogi. 

Kurang 

Terampil 

2 
Tidak tenang, tidak santai dan 

grogi. 

Tidak 

Terampil 

1 
Sangat tidak tenang, sangat tidak 

santai dan sangat grogi. 

Sangat Tidak 

Terampil 

3 Opening Touch 
5 

Sangat terampil dalam mencairkan 

suasana. 

Sangat 

Terampil 

4 
Terampil dalam mencairkan 

suasana. 
Terampil 

3 
Kurang terampil dalam mencairkan 

suasana. 

Kurang 

Terampil 

2 
Tidak terampil dalam mencairkan 

suasana. 

Tidak 

Terampil 

1 

 

 

Sangat tidak terampil dalam 

mencairkan suasana. 

 

Sangat Tidak 

Terampil 
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 PROSES    

1 Kelancaran 

Berbicara 
5 

Semua kata dan kalimat diutarakan 

secara lancar dan tidak ragu. 

Sangat 

Terampil 

4 

Hampir semua kata dan kalimat 

diutarakan secara lancar dan tidak 

ragu. 

 

Terampil 

3 
Kadang-kadang terlihat ragu untuk 

mengutarakan kata atau kalimat. 

Kurang 

Terampil 

2 
Sering terlihat ragu untuk 

mengutarakan kata atau kalimat. 

Tidak 

Terampil 

1 

Kata dan kalimat diucapkan hampir 

selalu terrhenti, terputus-putus, dan 

tidak lancar. 

Sangat Tidak 

Terampil 

2 Sistematika 

Penyampaian 
5 

Semua materi disampaikan secara 

berurutan. 

Sangat 

Terampil 

  
4 

Hampir semua materi disampaikan 

secara berurutan. 
Terampil 

3 

Kadang-kadang dalam 

penyampaian materi tidak 

berurutan. 

Kurang 

Terampil 

2 
Sering menyampaikan materi 

dengan tidak berurutan. 

Tidak 

Terampil 

1 
Semua materi disampaikan dengan 

tidak berurutan. 

Sangat Tidak 

Terampil 

2 Ketepatan 

pilihan kata dan 

tata bahasa 
5 

Semua pilhan kata sesuai dengan 

kondisi pendengar dan tata bahasa 

dilafalkan dengan benar dan tepat 

sesuai dengan topik pembahasan. 

Sangat 

Terampil 

4 

Hampir semua pilihan kata sesuai 

kondisi pendengar dan tata bahasa 

dilafalkan dengan baik. 

Terampil 

3 

Pilihan kata kurang sesuai dan 

kadang-kadang pelafalan kata da 

tata bahasa kurang tepat. 

Kurang 

Terampil 

2 

Pilihan kata hampir tidak sesuai 

dan sering melakukan pelafalan 

kata da tata bahasa kurang tepat. 

Tidak 

Terampil 

1 Semua pilihan kata tidak sesuai dan 

tata bahasa salah dalam pelafalan. 

Sangat Tidak 

Terampil 

3 Ketepatan 

penekanan suara, 

nada dan irama 

5 
Semua penekanan suara, nada dan 

irama dilakuan dengan tepat. 

Sangat 

Terampil 

4 

 

Hampir semua penekanan suara, 

nada dan irama dilakukan dengan 

tepat. 

Terampil 
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3 
Kadang-kadang pekanan suara, 

nada dan irama kurang tepat. 

Kurang 

Terampil 

2 
Sering tidak tepat dalam pekanan 

suara, nada dan irama. 

Tidak 

Terampil 

1 
Semua penekanan suara, nada dan 

irama dilakukan dengan tidak tepat. 

Sangat Tidak 

Terampil 

4 Penggunaan 

intonasi dan 

ketepatan 

volume suara 

5 

Intonasi dan volume suara sangat 

teratur, sangat tepat dan sesuai 

dengan situasi dan kondisi ruangan. 

Sangat 

Terampil 

4 

Intonasi dan volume suara teratur 

dan jelas sesuai dengan situasi dan 

kondisi ruangan. 

Terampil 

3 

Intonasi dan volume suara cukup 

teratur dan cukup jelas sesuai 

dengan situasi dan kondisi ruangan. 

Kurang 

Terampil 

2 

Intonasi dan volume suara kurang 

jelas dan kurang teratur sesuai 

dengan situasi dan kondisi ruangan. 

Tidak 

Terampil 

1 

Intonasi dan volume suara lemah 

datar dan tidak sesuai dengan 

situasi dan kondisi ruangan. 

Sangat Tidak 

Terampil 

5 Cara berdiri dan 

sikap badan 5 

Selalu menunjukkan berdiri tegap 

dengan sikap badan berada pada 

posisi yang tepat dan sikap tenang. 

Sangat 

Terampil 

 

 

 

4 

Berdiri tegap dengan sikap yang 

tenang dan sikap badan menghadap 

pendengar. 

Terampil 

3 

Menunjukkan sikap berdiri kurang 

siap serta tidak pada posisi berdiri 

yang tepat Terkadang badan tidak 

menghadap pendengar, sikap 

gugup. 

Kurang 

Terampil 

2 

Sering menunjukkan badan tidak 

menghadap pendengar, sering 

gugup, tidak siap serta tidak pada 

posisi berdiri yang tepat. 

Tidak 

Terampil 

1 

Selalu menunjukkan badan tidak 

menghadap pendengar, selalu 

gugup, tidak siap serta tidak pada 

posisi berdiri yang tepat. 

Sangat Tidak 

Terampil 

6 Gerakan Kepala 
5 

Selalu memberikan gerakan kepala 

dalam menyampaikan informasi. 

Sangat 

Terampil 

  
4 

Sering melakukan gerakan kepala 

dalam menyampaikan informasi. 
Terampil 

3 
Hanya sesekali melakukan gerakan 

kepala untuk memberi penguatan. 

Kurang 

Terampil 
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2 
Tidak melakukan gerakan kepala 

dalam menyampaikan informasi. 

Tidak 

Terampil 

1 

Kepala selalu menunduk ke bawah 

dan tidak pernah melakukan 

gerakan kepala. 

Sangat Tidak 

Terampil 

7 Ekspresi muka, 

mimik muka 5 

Selalu melakukan mimik muka 

yang sangat tepat sesuai informasi 

yang disampaikan. 

Sangat 

Terampil 

  

4 

Sering melakukan mimik muka 

yang sangat tepat sesuai informasi 

yang disampaikan. 

Terampil 

3 

Sesekali menunjukkan ekspresi 

muka dalam penyampaian 

informasi. 

Kurang 

Terampil 

2 
Jarang dan hampir tidak pernah 

menunjukkan ekspresi muka. 

Tidak 

Terampil 

1 

Ekspresi muka selalu datar, tidak 

menunjukkan sikap emosional 

sesuai dengan informasi yang 

disampaikan. 

Sangat Tidak 

Terampil 

8 Pandangan mata 

5 

Selalu menunjukkan mata yang 

fokus dan menyeluruh serta tertuju 

ke semua pendengar. 

Sangat 

Terampil 

  

4 

Sering menunjukkan mata yang 

fokus dan menyeluruh serta tertuju 

ke semua pendengar. 

Terampil 

3 

Menunjukkan pandangan mata 

kurang menyeluruh dan terkadang 

tertuju pada satu titik. 

Kurang 

Terampil 

2 
Pandangan mata sering tertuju pada 

satu titik pendengar. 

Tidak 

Terampil 

1 Pandangan mata tidak menyeluruh, 

hampir selalu tertuju pada satu titik. 

Sangat Tidak 

Terampil 

9 Gesture/ Gerak 

tangan 
5 

Selalu melakukan gerakan tangan 

dengan lues dan santai. 

Sangat 

Terampil 

  

4 

Sering menggunakan gerakan 

tangan dengan baik, lues dan tidak 

kaku. 

Terampil 

3 

Hanya sesekali menggunakan 

gerakan tangan dan sedikit masih 

kaku. 

Kurang 

Terampil 

2 

Hampir tidak pernah menggunakan 

gerakan tangan dan masih terlihat 

kaku. 

Tidak 

Terampil 

1 
Tidak pernah melakukan gerakan 

tangan dan kaku saat melakukan. 

Sangat Tidak 

Terampil 
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KEGIATAN 

AKHIR 
   

1 Ketepatan Waktu 
5 

Durasi waktu dipergunakan sangat 

tepat. 

Sangat 

Terampil 

4 
Durasi waktu dipergunakan dengan 

tepat. 
Terampil 

3 
Durasi waktu dipergunakan kurang 

tepat. 

Kurang 

Terampil 

2 
Durasi waktu dipergunakan tidak 

tepat. 

Tidak 

Terampil 

1 
Durasi waktu dipergunakan sangat 

tidak tepat. 

Sangat Tidak 

Terampil 

2 Kaya Inisiatif 

dan Improvisasi 
5 

Selalu memberikan Inisiatif dan 

improvisasi untuk mencairkan 

suasana agar audien semangat dan 

tertarik kembali. 

Sangat 

Terampil 

4 

Memberikan Inisiatif dan 

improvisasi untuk mencairkan 

suasana agar audien semangat dan 

tertarik kembali. 

Terampil 

3 

Kurang Inisiatif dan improvisasi 

untuk mencairkan suasana agar 

audien semangat dan tertarik 

kembali. 

Kurang 

Terampil 

2 

Hampir tidak ada Inisiatif dan 

improvisasi untuk mencairkan 

suasana agar audien semangat dan 

tertarik kembali. 

Tidak 

Terampil 

1 

Tidak ada Inisiatif dan improvisasi 

untuk mencairkan suasana agar 

audien semangat dan tertarik 

kembali. 

Sangat Tidak 

Terampil 

3 Penguasaan dan 

Sistematika 

Penyampaia 

5 
Sangat menguasai materi dan 

sistematikanya. 

Sangat 

Terampil 

4 
Menguasai materi dan 

sistematikanya. 
Terampil 

3 
Kurang menguasai materi dan 

sistematikanya. 

Kurang 

Terampil 

2 
Tidak menguasai materi dan 

sistematikanya. 

Tidak 

Terampil 

1 
Sangat tidak menguasai materi dan 

sistematikanya. 

Sangat Tidak 

Terampil 
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PENILAIAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA PRA TINDAKAN 

 
                    

Resp 

Aspek Penilaian 

Hasil skor nilai Hasil 

Akhir 
Kategori 

Keg 

awal 
Proses 

Keg 

akhir 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 A1 A2 A3 

R 1 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2,35 53,6 9 64,95 Kurang Terampil 

R 2 4 2 3 3 3 5 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3,05 54,4 9,9 67,35 Kurang Terampil 

R 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 62,4 9,9 76,3 Terampil 

R 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,7 64,8 12 80,5 Terampil 

R 5 3 3 4 4 4 4 3 1 1 3 2 1 1 2 3 3,35 40 6,3 49,65 Tidak Terampil 

R 6 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 42,4 7,2 51,6 Tidak Terampil 

R 7 3 3 3 5 2 4 4 4 5 5 4 4 1 5 5 3 66,4 11,4 80,8 Terampil 

R 8 3 4 2 3 4 5 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2,95 55,2 9,9 68,05 Kurang Terampil 

R 9 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3,35 56 9 68,35 Kurang Terampil 

R 10 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 62,4 11,1 76,5 Terampil 

R 11 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 4 3 2 3 40,8 8,7 52,5 Tidak Terampil 

R 12 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 4 4 63,2 12,9 80,1 Terampil 

R 13 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 2 1 2 3 3 3,35 55,2 8,1 66,65 Kurang Terampil 

R 14 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3,05 57,6 7,8 68,45 Kurang Terampil 

R 15 4 4 3 3 2 5 4 4 4 5 4 3 5 3 2 3,65 64 9,6 77,25 Terampil 

R 16 5 3 5 4 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4,4 65,6 11,1 81,1 Terampil 

R 17 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 5 4 4 4 60,8 12,9 77,7 Terampil 

R 18 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3,65 55,2 8,7 67,55 Kurang Terampil 
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R 19 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3,65 55,2 9 67,85 Kurang Terampil 

R 20 4 4 3 2 5 5 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3,65 54,4 9 67,05 Kurang Terampil 

R 21 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4,05 63,2 10,2 77,45 Terampil 

R 22 3 4 3 1 4 4 3 4 2 3 2 1 2 2 1 3,3 44 4,8 52,1 Tidak Terampil 

R 23 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 2 28,8 5,7 36,5 Sangat tdk Terampil 

R 24 3 3 2 1 4 2 3 2 1 3 4 3 3 3 1 2,65 42,4 6,6 51,65 Tidak Terampil 

R 25 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 1 3 55,2 6,6 64,8 Kurang Terampil 

R 26 3 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3,65 63,2 13,2 80,05 Terampil 

R 27 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3,35 56 9 68,35 Kurang Terampil 

R 28 3 3 1 2 4 5 4 3 3 4 4 2 3 2 3 2,3 58,4 8,1 68,8 Kurang Terampil 

R 29 3 4 3 2 4 5 4 4 4 3 2 2 3 4 2 3,3 55,2 8,7 67,2 Kurang Terampil 

R 30 4 1 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2,4 52,8 10,2 65,4 Kurang Terampil 

R 31 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3,65 52 9 64,65 Kurang Terampil 

R 32 3 2 1 1 4 4 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 40,8 5,7 48,5 Tidak Terampil 

R 33 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 2 3 2 3 2 3,65 52,8 6,9 63,35 Kurang Terampil 

R 34 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2,75 62,4 13,2 78,35 Terampil 

R 35 4 4 2 5 2 4 4 4 3 3 4 2 1 3 2 3,3 56,8 6 66,1 Kurang Terampil 

R 36 3 2 1 1 4 3 4 3 2 3 2 2 3 2 1 2 44,8 5,7 52,5 Tidak Terampil 

R 37 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2,35 28,8 5,1 36,25 Sangat tdk Terampil 

R 38 3 4 3 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3,3 65,6 12 80,9 Terampil 

R 39 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3,3 55,2 9,9 68,4 Kurang Terampil 

R 40 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3,35 54,4 9,9 67,65 Kurang Terampil 

Rata-rata/Persentase 66,23   
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DAFTAR NILAI SIKLUS 1 
 

                    

Resp 

Aspek Penilaian 

Hasil skor nilai Hasil 

Akhir 
Kategori 

Keg 

awal 
Proses 

Keg 

akhir 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 A1 A2 A3 

R 1 5 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3,4 54 10 67,15 Kurang Terampil 

R 2 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3,4 66 11 80,85 Terampil 

R 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4,3 64 12 80,3 Terampil 

R 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4,4 65 12 81,15 Terampil 

R 5 4 5 4 4 4 5 3 4 1 3 4 1 4 4 3 4,3 52 11 67,1 Kurang Terampil 

R 6 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 54 9,9 66,5 Kurang Terampil 

R 7 4 3 3 5 2 4 4 4 5 5 4 4 1 5 5 3,4 66 11 81,15 Terampil 

R 8 5 5 3 3 4 5 3 4 2 4 5 3 3 4 5 4,3 60 12 76,6 Terampil 

R 9 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4,7 62 13 79,15 Terampil 

R 10 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3,4 62 11 76,85 Terampil 

R 11 5 3 2 3 3 4 3 5 2 3 4 2 5 4 3 3,4 53 12 67,85 Kurang Terampil 

R 12 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4,7 65 13 82,35 Terampil 

R 13 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3,4 63 10 76,75 Terampil 

R 14 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 2 3,4 61 11 74,7 Terampil 

R 15 4 4 3 3 2 5 4 4 4 5 4 3 5 3 2 3,7 64 9,6 77,25 Terampil 

R 16 5 3 5 4 5 5 5 3 3 3 5 4 3 5 5 4,4 68 13 85,6 Sangat Terampil 

R 17 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 5 4 4 4 61 13 77,7 Terampil 

R 18 4 4 3 4 4 5 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3,7 62 11 76,35 Terampil 
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R 19 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4,3 63 9 76,5 Terampil 

R 20 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3,7 62 12 78,05 Terampil 

R 21 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4,1 63 10 77,45 Terampil 

R 22 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3,7 53 9 65,45 Kurang Terampil 

R 23 4 2 1 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2,4 42 5,7 50,45 Tidak Terampil 

R 24 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 5 3 3 3,7 53 11 67,25 Kurang Terampil 

R 25 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 1 3,4 55 6,6 65,15 Kurang Terampil 

R 26 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4,4 63 13 80,75 Terampil 

R 27 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 4,7 69 12 85,75 Sangat Terampil 

R 28 5 3 1 4 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 59 13 75,1 Terampil 

R 29 4 4 3 2 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3,7 62 9,9 75,15 Terampil 

R 30 4 1 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2,4 53 10 65,4 Kurang Terampil 

R 31 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4,7 70 11 86,2 Sangat Terampil 

R 32 4 2 1 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2,4 56 9 67,35 Kurang Terampil 

R 33 5 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 3 4 4 4 4,4 60 12 76,35 Terampil 

R 34 5 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3,5 62 13 79,05 Terampil 

R 35 4 4 2 5 2 4 4 4 3 5 4 4 1 5 4 3,3 63 10 76,7 Terampil 

R 36 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3,7 55 9 71,9 Terampil 

R 37 5 3 1 5 4 5 3 4 2 4 4 1 5 4 4 3 56 13 71,9 Terampil 

R 38 5 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4,4 66 12 81,95 Terampil 

R 39 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 66 11 81,5 Terampil 

R 40 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 3 3 4 5 4,4 65 12 81,45 Terampil 

Rata-rata/ Persentase 75,3038   
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PENILAIAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI SISWA SIKLUS II 

 
                    

Resp 

Aspek Penilaian 

Hasil skor nilai Hasil 

Akhir 
Kategori 

Keg 

awa

l 

Proses 
Keg 

akhir 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 A1 A2 A3 

R 1 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4,05 68,8 12 84,9 Terampil 

R 2 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4,35 64,8 12 81,2 Terampil 

R 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4,35 66,4 13,2 84 Terampil 

R 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4,7 69,6 14,1 88,4 Sangat Terampil 

R 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4,7 65,6 12,9 83,2 Terampil 

R 6 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4,35 64,8 12 81,2 Terampil 

R 7 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4,35 64,8 12,9 82,1 Terampil 

R 8 5 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4,05 66,4 13,2 83,7 Terampil 

R 9 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 5 72 12 89 Sangat Terampil 

R 10 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 66,4 12,9 82,3 Terampil 

R 11 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,35 67,2 12 83,6 Terampil 

R 12 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4,7 65,6 12,9 83,2 Terampil 

R 13 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4,35 66,4 12 82,8 Terampil 

R 14 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66,4 12,9 83,3 Terampil 

R 15 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4,7 65,6 10,8 81,1 Terampil 

R 16 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 75,2 14,1 94,3 Sangat Terampil 

R 17 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 67,2 13,2 84,4 Terampil 
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R 18 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4,35 66,4 13,2 84 Terampil 

R 19 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 74,4 12 91,4 Sangat Terampil 

R 20 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4,7 73,6 14,1 92,4 Sangat Terampil 

R 21 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4,7 65,6 12,9 83,2 Terampil 

R 22 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4,35 64 12 80,4 Terampil 

R 23 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4,7 64,8 12,9 82,4 Terampil 

R 24 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4,3 66,4 12,9 83,6 Terampil 

R 25 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4,35 65,6 12 82 Terampil 

R 26 5 4 3 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 67,2 13,2 84,4 Terampil 

R 27 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 77,6 14,1 96,7 Sangat Terampil 

R 28 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 64 13,2 81,2 Terampil 

R 29 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4,35 65,6 13,2 83,2 Terampil 

R 30 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4,7 77,6 14,1 96,4 Sangat Terampil 

R 31 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4,65 68 14,1 86,8 Sangat Terampil 

R 32 5 3 3 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3,7 69,6 14,1 87,4 Sangat Terampil 

R 33 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4,7 64,8 12,9 82,4 Terampil 

R 34 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4,7 65,6 12,9 83,2 Terampil 

R 35 5 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4,3 70,4 14,1 88,8 Sangat Terampil 

R 36 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4,65 69,6 12 86,3 Sangat Terampil 

R 37 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 65,6 12,9 82,5 Terampil 

R 38 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4,3 67,2 12,9 84,4 Terampil 

R 39 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4,35 65,6 12,9 82,9 Terampil 

R 40 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4,05 67,2 12 83,3 Terampil 

Rata-Rata/Persentase 85   
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EVALUASI TES PILIHAN GANDA 

 

Petuntuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi lembar jawab, isilah identitas diri dengan lengkap. 

2. Isi jawaban pada lembar jawab sesuai dengan kode soal. 

3. Pilih jawaban yang paling tepat dengan tanda (X) pada kolom pilihan jawaban. 

4. Jika terjadi kesalahan pengisian beri tanda (=) dan ganti dengan jawaban yang paling tepat. 

 

Soal. 

1. Seorang MC dituntut untuk profesional, profesionalisme seorang MC yaitu : 

a. Kualitas dan kuantitas MC.   d.  Mutu dan tindak tanduk. 

b. Kualitas dan mutu MC.   e.  Kualitas dan tindak tanduk. 

c. Mutu, kualitas, tindak tanduk profesi. 

 

2. Hal yang harus diperhatikan seorang MC yaitu acara yang akan dibawakan, jenis acara 

tersebut antara lain : 

a. Acara resmi dan tidak resmi.   d.  Acara formal dan informal. 

b. Acara formal dan non formal.  e.  Acara resmi dan acara santai. 

c. Resmi, setengah resmi dan tidak resmi. 

 

3. Pelafalan merupakan faktor penting sebagai MC dalam membawakan acara, pelafalan yang 

benar yaitu : 

a. Kata bahasa asing diucapkan dengan pengaruh bahasa daerah. 

b. Kata bahasa indonesia diucapkan dengan bahasa asing atau daerah. 

c. Pengucapan kata yang benar, jelas dan menghindari idialek. 

d. Memperhatikan pemenggalan. 

e. Memperhatikan aksentuasi. 

 

4. Kalimat yang diucapkan oleh seorang MC harus menggunakan kalimat yang efektif, maksud 

dari kalimat efektif yaitu : 

a. Kalimat sederhana.    d.  Kalimat yang memiliki unsur SPOK. 

b. Kalimat intelektual.    e.  Kalimat dengan unsur intelek. 

c. Kailimat jelas, mudah difahami. 

 

5. Intonasi dalam pengucapan kalimat menyangkut empat hal, yaitu : 

a. Tekanan, aksentuasi, jeda dan nada.  d.  Nada, irama, volume dan aksentuasi. 

b. Aksentuasi, jeda, tempo dan nada.  e.  Aksentuasi, volume, jeda dan irama. 

c. Tekanan, nada, volume dan jeda. 

 

6. Faktor kebahasaan untuk dikuasai oleh MC antara lain, kecuali : 

a. Pelafalan yang benar.    d.  Menggunakan diksi yang tepat. 

b. Memperhatikan aksentuasi atau tekanan. e.  Kaya improvisasi. 

c. Memperhatikan pemenggalan kalimat. 

 

S. 1 

Lampiran 10 
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7. Enuasi dalam faktor kebahasaan yaitu berkaitan dengan : 

a. Kejelasan pengucapan dan jeda.  d.  Aksentuasi. 

b. Diksi      e.  Jeda. 

c. Kalimat yang tepat. 

 

8. Ketika membawakan acara, MC berbicara dengan audien dan menyangkut keberlangsungan 

dan keberhasilan acara, hal yang harus diperhatikan yaitu : 

a. Faktor internal dan faktor eksternal MC. d.  Faktor verbal dan ekternal MC. 

b. Faktor verbal dan emotional.   e.  Faktor kebahasaan. 

c. Faktor Intelegent dan emotional quotion. 

 

9. Tujuan adanya improvisasi saat membawakan acara yaitu, kecuali : 

a. Untuk menghindari kesenyapan saat acara berjalan tidak sesuai rencana. 

b. Membuat suasana cair dan tidak tegang. 

c. Me-refresh audien. 

d. Agar tidak terkesan monoton. 

e. Menimbulkan kembali rasa semangat audien. 

 

10. Seorang MC mampu untuk menyesuaikan acara ketika terjadi perubahan acara atau susunan 

acara, hal tersebut merupakan sikap MC dengan kriteria : 

a. Kaya improvisasi.    d.  Tampil mengesankan. 

b. Cepat tanggap dan kaya inisiatif.  e.  Bersikap tenang. 

c. Tidak emosinal. 

 

11. Sebagai MC harus mempunyai wibawa, bersemangat, dan mempunya rasa kepercayaan diri, 

hal tersebut merupakan kriteria MC agar : 

a. Bersikap tenang.    d.  Tampil penuh keyakinan. 

b. Kaya improvisasi.    e.  Tampil penuh dengan inisiatif. 

c. Tampil mengesankan. 

 

12. MC dituntut agar acara yang dibawa berlangsung dengan sukses, satu hal yang 

mempengaruhi suksesnya acara yaitu : 

a. Aspek Pengetahuan MC.   d.  Ketampanan dan kecantikan MC. 

b. Sikap sebagai seorang MC.   e.  Keterampilan MC. 

c. Peralatan yang digunakan. 

 

13. Faktor suksesnya sebuah acara dalam hal pengetahuan mencakup beberapa hal, antara lain 

yaitu : 

a. Aspek suara dan pengalaman.  d.  Aspek penampilan dan pengalaman. 

b. Aspek suara dan persiapan.   e.  Aspek body languag dan pengalaman. 

c. Bahasa tubuh dan penampilan. 
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14. Dalam teknik berbicara, salah satu hal yang diperhatikan yaitu : 

a. Speed.      d.  Phrase. 

b. Nafas.      e.  Tone dan Intonasi. 

c. Timbre. 

 

15. Hal yang harus diperhatikan dalam teknik memproduksi suara yaitu : 

a. Tone dan Intonasi.    d.  Power dan nafas. 

b. Infleksi.     e.  Nafas dan intonasi. 

c. Stressing. 

 

16. Dengan suara yang ekspresif maka audien akan tertarik untuk mendengarkan setiap yang 

disampaikan MC, maka dari itu yang harus dilakukan MC adalah : 

a. Mengaplikasikan timbre suara.  d.  Fluktuasi intonasi. 

b. Menggunakan intonasi suara.  e.  Infleksi suara. 

c. Artikulasi yang baik. 

 

17. Dalam teknik memproduksi suara agar audien tidak merasa bosan saat acara berlangsung 

maka seorang MC harus : 

a. Mengatur kecepatan bicara.   d.  Kaya inisiatif. 

b. Memperhatikan tone suara.   e.  Kaya improvisasi. 

c. Memperhatikan artikulasi. 

 

18. Dalam menyampaikan setiap susunan acara perlu adanya intonasi agar tidak terkesan 

monotone, intonasi yang baik yaitu : 

a. Adanya fluktuasi atau naik turunnya irama. d.  Nada datar dan rendah. 

b. Nada tinggi dan melengking.   e.  Adanya energi suara. 

c. Adanya redundancy kata atau kalimat. 

 

19. Bahasa tubuh merupakan bahasa visual bagi MC, saat berdiri bahasa tubuh yang tepat yaitu : 

a. Untuk wanita kaki sedikit terbuka dan membentuk sudut 45°. 

b. Berdiri tegap dan relaks dan langkah mantap. 

c. Tubuh tegap dan tangan diatas pangkuan. 

d. Tegap, relaks dan untuk pria kaki sedikit terbuka. 

e. Santai dan tangan diatas pangkuan. 

 

20. Untuk menciptakan suasana dengan suara pada acara hiburan adalah : 

a. Tone fluktuatif dan kecepatan natural. d.  Volume kuat dan tone fluktuatif. 

b. Volume kuat dan monotone.   e.  Nada fluktuatif dan timbre kuat. 

c. Power kuat dan volume rendah. 
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EVALUASI TES PILIHAN GANDA 

 

Petuntuk Pengisian 

5. Sebelum mengisi lembar jawab, isilah identitas diri dengan lengkap. 

6. Isi jawaban pada lembar jawab sesuai dengan kode soal. 

7. Pilih jawaban yang paling tepat dengan tanda (X) pada kolom pilihan jawaban. 

8. Jika terjadi kesalahan pengisian beri tanda (=) dan ganti dengan jawaban yang paling tepat. 

 

Soal. 

21. Tampil percaya diri sebagai pembawa acara dapat dilakukan dengan berkomunikasi dengan 

diri sendiri, bertanya dan memahami potensi diri. Hal tersebut adalah cara : 

a. Evaluasi diri.     d.  Bersikap tenang. 

b. Mengatasi grogi.    e.  Mengetahui sisi negatif diri. 

c. Memberikan rasa kewibawaan. 

 

22. Dengan memahami lingkungan sekitar, datang sebelum acara dimulai dan mempersiapkan 

segala hal yang akan disamapaikan maka pembawa acara telah melakukan upaya agar : 

a. Mengetahui potensi diri.   d.  Bersikap wibawa. 

b. Mengetahui sisi positif diri.   e.  Mengevaluasi diri. 

c. Menghilangkan rasa grogi. 

 

23. Tampil maksimal sebaga pembawa acara harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya 

yaitu : 

a. Pandangan mata, ketepatan pembukaan dan intelegent content. 

b. Eye contact, opening touch, dan emotional content. 

c. Emotional content, intelegent content dan intelectual content. 

d. Kontak mata, komunikatif dan improvisasi. 

e. Eye contact, hand contact dan body contact. 

 

24. Kontak mata dengan audien sangat penting, hal ini bertujuan untuk : 

a. Memberikan rasa kebersamaan.  d.  Memberikan kebersamaan dialogis. 

b. Memberikan salam pembukaan.  e.  Memberikan kebersamaan dialogis. 

c. Memberi penghormatan agar merasa dipentingkan. 

 

25. Agar tampil mempesona dan memikat, Emotional content diperlukan untuk : 

a. Dapat mencairkan suasana.   d.  Terciptanya rasa penasaran audien. 

b. Memberikan persepsi awal yang baik.  e.  Terbentuknya perhatian kepada MC. 

c. Membentuk suasana kebersamaan dan dialogis. 

 

26. Emotional content dapat dilakukan dengan cara, kecuali: 

a. Enuasi kata.     d.  Menunda kata. 

b. Penegasan kata.    e.  Memperpanjang kata. 

c. Pengulangan kata. 

 

S. 2 
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27. Etiket sebagai pembawa acara sangat penting diperhatikan karena yang dihadapi adalah 

orang banyak, salah satu etiket seorang MC yaitu : 

a. Membacakan susunan acara untuk segala jenis acara. 

b. Memulai acara berikutnya berkenaan dengan selesainya sambutan. 

c. Memberikan kesempatan fotografer pada akhir acara. 

d. Meniup atau tes mike saat akan berbicara. 

e. Jangan mengangkat kertas terlalu tinggi. 

 

28. Dalam membawakan acara MC dituntut untuk membawakan acara dengan baik, agar acara 

berjalan dengan baik hal yang harus diperhatikan MC yaitu : 

a. Mempersiapkan penampilan.   d.  Memperhatikan waktu dan tempat acara. 

b. Mempersiapkan materi pembicara.  e.  Mempersiapkan peralatan MC. 

c. Mengenal peserta atau audien. 

 

29. Mengenali peranan dan tugas sebagai seorang MC yaitu antara lain, kecuali : 

a. Acara supaya berjalan lancar.  d. Mengetahui peralatan yang diperlukan. 

b. Mempertahankan energi audien.  e.  Menghargai pemateri dengan baik. 

c. Menyambut audien dengan baik. 

 

30. Membawakan acara yang baik yaitu mengenal peserta atau audien, aplikasinya yaitu : 

a. Memperlakukan semua yang hadir secara sama. 

b. Memberikan penghormatan yang berbeda pada pejabat tinggi. 

c. Memberikan salam sapa kepada setiap pejabat. 

d. Memandang latar belakang multiculture. 

e. Memberikan sambutan meriah kepada beberapa tamu undangan. 

 

31. Menjaga ketepatan waktu sangat penting sebagai tugas MC, hal tepat yang dapat dilakukan 

MC adalah : 

a. Menghentikan pembicara ditengah pembicaraannya. 

b. Menghentikan pembicara sebelum pembicaraan lebih jauh cakupan bicara. 

c. Menghentikan pembicara pada akhir pembicaraannya. 

d. Memberitahu pada akhir berbicara batas waktu berbicara. 

e. Memberitahukan diawal kepada pembicara batas waktu berbicara. 

 

32. Untuk menghindari kelalaian saat membawakan acara maka diperlukan catatan kecil, isi dari 

catatan kecil pada saat acara besar adalah : 

a. Materi pembawa acara.   d.  Garis besar susunan acara. 

b. Materi pembicara.    e.  Materi keseluruhan pembawa acara. 

c. Garis besar susunan acara pada setiap sesion. 

 

33. Berikut adalah kriteria sebagai pembawa acara yaitu, kecuali : 

a. Memiliki bakat memadai dan tampil percaya diri. 

b. Pandai beradaptasi dan mempunyai etika yang baik. 
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c. Kemampuan olah vokal dan memiliki bakat yang memadai. 

d. Pandai beradaptasi dan memiliki bakat sebagai pembawa acara. 

e. Memiliki bakat pembawa acara, mengenali peran dan mengenali audien. 

 

34. Bakat sangat penting untuk dimiliki seorang MC akan tetapi seseorang yang tidak memiliki 

bakat dapat belajar untuk menjadi seorang MC. Menurut Thomas Alfa Edison berapa 

persentase bakat dan usaha agar dapat mengembangkan keterampilan : 

a. 1% dan 99%.     d.  4% dan 96%. 

b. 2% dan 98%.     e.  1% dan 100%. 

c. 3% dan 97%. 

 

35. Mempunyai bakat sebagai pembawa acara timbul akibat sifat-sifat biologis manusia, sifat 

biologis tersebut antara lain : 

a. Behaviour, intelegent dan natural ability. d.  Behaviour, intelegent dan emotional. 

b. Behaviour, intelegent dan natural intelctual. e.  Behaviour, emotional dan intelectual. 

c. Behaviour, intelligence dan natural ability. 

 

36. Salah satu kriteria dalam membawakan acara agar audien mampu dikuasai dan dipengaruhi 

maka hal yang harus dibangun dalam diri sebagai pembawa acara yaitu : 

a. Percaya diri.     d.  Efektif. 

b. Dialogis.     e.  Efisiensi. 

c. Komunikatif. 

 

37. Sebagai pembawa acara dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan audien agar tidak 

merasa asing, hal ini merupakan kriteria pembawa acara dalam aspek : 

a. Percaya diri.     d.  Pandai beradaptasi. 

b. Cepat tanggap.    e.  Mampu berkomunikasi dengan baik. 

c. Kaya improvisasi. 

 

38. Etika sebagai seorang MC yaitu : 

a. Mampu bergaul di masyarakat.  d.  Intelektualitas yang tinggi. 

b. Mempunyai kepribadian yang baik.  e.  Profesional sebagai pembawa acara. 

c. Dapat memberikan apersepsi yang baik. 

 

39. Pembawa acara harus memiliki suara mikrofonis, maksud dari suara mikrofonis yaitu : 

a. Suara mendayu-dayu.   d.  Suara fluktuasi. 

b. Suara berkarakter.    e.  Suara nada tinggi. 

c. Suara bervariasi. 

 

40. Dalam kemampuan olah suara sebaiknya bahasa yang digunakan yaitu : 

a. Bahasa verbal dan non verbal.  d.  Bahasa komunikatif, praktis dan efisien. 

b. Bahasa internasional.    e.  Bahasa yang inovatif. 

c. Bahasa daerah. 
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KISI-KISI SOAL TEORI SIKLUS 1 

 

Satuan Pendidikan  : SMK N 2 BLORA 

Mata Pelajaran  : Kompetensi Kejuruan  

Kompetensi Keahlian  : Administrasi Perkantoran 

Jumlah Soal/Waktu  : 20/45 Menit 

 

No 

Standar 

Kompetensi 

(SK) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 
Indikator Indikator Soal Bentuk Soal 

No 

Soal 

1 Public 

Speaking 

MC 
1. Menjelaskan pengertian MC dan 

jenis MC. 

Siswa mengidentifikasi bentuk 

profesionalisme MC. 
Pilihan ganda 1 

Siswa menyebutkan jenis-jenis  acara. Pilihan ganda 2 

2. Menjelaskan lafal yang benar. Siswa menyebutkan  pelafalan yang benar. Pilihan ganda 3 

3. Menjelaskan aksentuasi. 
Siswa mengidentifikasi faktor kebahasaan 

sebagai MC. 
Pilihan ganda 6 

4. Menjelaskan diksi. --- --- --- 

5. Menjelaskan jeda. --- --- --- 

6. Menjelaskan intonasi.  
Siswa Mengklasifikasikan bentuk intonasi 

dalam berbicara. 
Pilihan ganda 5 

7. Menjelaskan enuasi. 
Siswa mengidentifikasi enuasi dalam 

faktor kebaasaan. 
Pilihan ganda 7 

8. Menjelaskan cara menggunakan 

kalimat yang efektif. 
Siswa menjelaskan kalimat efektif. Pilihan ganda 4 

9. Menjelaskan cara bersikap 

tenang. 

 

Siswa mengidentifikasi faktor bahasa 

seorang MC. 
Pilihan ganda 8 

10. Menjelaskan cara tampil 

mengesankan. 

Siswa mengklasifikasikan tampil 

mengesankan sebagai  MC. 
Pilihan ganda 

11 

L
am

p
iran

 1
1
 

1
9
9
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11. Menjelaskan cara cepat tanggap 

dan kaya inisiatif. 

Mengklasifikasikan sikap MC terhadap 

perubahan acara. 
Pilihan ganda 10 

12. Menjelaskan kaya improvisasi. Siswa menyebutkan tujuan improvisasi. Pilihan ganda 9 

13. Menjelaskan cara tidak 

emosional. 

Siswa menyebutkan aspek suksesnya 

acara. 
Pilihan ganda 12 

14. Menjelaskan cara memiliki suara 

yang enak didengar. 
--- --- --- 

15. Menjelaskan suara dan cara 

bicara. 

Siswa menyebutkan aspek suksesnya 

acara. 
Pilihan ganda 13 

Siswa mengidentifikasi teknik berbicara. Pilihan ganda 14 

Siswa menyebutkan teknik memproduksi 

suara. 
Pilihan ganda 15 

Siswa menganalisis contoh aplikatif dalam 

memproduksi suara yang ekspresif. 
Pilihan ganda 16 

Siswa menganalisis contoh aplikatif dalam 

memproduksi suara dengan tone suara. 
Pilihan ganda 17 

Mengklasifikasikan suara dengan 

menggunakan intonasi. 
Pilihan ganda 18 

16. Menciptakan suasana dengan 

suara. 

Mengaanalisis cara menciptakan suasana 

dengan suara pada acara hiburan. 
Pilihan ganda 20 

17. Menjelaskan penampilaln dan 

bahasa tubuh. 

Menyebutkan bahasa tubuh yang tepat saat 

MC. 
Pilihan ganda 19 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,           Peneliti,  

 

 

Sri Atmawati, S. Pd           Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001          NIM 7101409029 

2
0
0
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KISI-KISI SOAL TEORI SIKLUS 2 

 

Satuan Pendidikan : SMK N 2 BLORA 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan  

Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran 

Alokasi Waktu : 45 Menit 

Jumlah Soal  : 20 

 

No 

Standar 

Kompetensi 

(SK) 

Kompetensi 

Dasar 

(KD) 

Indikator Indikator Soal Bentuk Soal 
No 

Soal 

1 Public 

Speaking 

MC 18. Menjelaskan cara 

meningkatkan percaya diri. 

Siswa mengidentifikasi hal yang harus 

dilakukan untuk tampil percaya diri.1 
Pilihan Ganda 1 

Siswa mengidentifikasi caara agar tidak grogi 

saat menjadi MC.2 
Pilihan Ganda 2 

19. Menjelaskan cara tampil 

mempesona dan memikat. 

Siswa menyebutkan beberapa hal agar tampil 

mempesona dan memikat.3 
Pilihan Ganda 3 

Siswa mengidentifikasi tujuan kontak mata 

dalam tampil mempesona dan memikat.4 
Pilihan Ganda 4 

Mengidentifikasi perlunya emotional conten 

dalam MC. 
Pilihan Ganda 5 

Siswa menyebutkan cara melakukan 

emotional conten. 
Pilihan Ganda 6 

20. Menjelaskan penguasaan 

susunan acara. 
--- --- --- 

21. Menjelaskan etiket seorang 

MC. 

Siswa mengklasifikasikan etiket seorang MC. 
Pilihan Ganda 7 

22. Menjelaskan cara 

membawakan acara yang baik. 

Siswa menyebutkan cara membawakan acara 

dengan baik. 
Pilihan Ganda 8 

Siswa menngidentifikasi contoh aplikatif 

dalam mengenali peranan seorang MC. 
Pilihan Ganda 9 

2
0
1
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Mengidentifikasi contoh aplikatif dalam 

mengenali audien. 
Pilihan Ganda 10 

Siswa menyebutkan cara mempertahankan 

waktu. 
Pilihan Ganda 11 

Mengidentifikasi cara menghindari kelalaian 

dalam membawakan acara. 
Pilihan Ganda 12 

23. Menjelaskan kriteria seorang 

MC yang baik. 

Siswa mengklasifikasikan kriteria MC yang 

biaik. 
Pilihan Ganda 13 

Siswa mnyebutkan persentase bakat menurut 

Thomas Alfa Edison. 
Pilihan Ganda 14 

Mengidentifikasi sifat biologis dalam bakat 

manusia sebagai MC. 
Pilihan Ganda 15 

Mengidentifikasi cara menguasai audien. Pilihan Ganda 16 

Mengklasifikasikan kriteria MC. Pilihan Ganda 17 

Menyebutkan etika MC. Pilihan Ganda 18 

Mengidentifikasi cara olah suara. Pilihan Ganda 19 

Mengidentifikasi bahasa dalam olah suara. Pilihan Ganda 20 

 

Mengetahui, 

Blora,     Mei 2013 

Guru Mata Pelajaran,           Peneliti, 

 

 

 

Sri Atmawati, S. Pd           Amri Nur Syihab 

NIP.19660429 199412 2001          NIM 7101409029 

 

 

 

 

2
0
2
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DAFTAR NILAI SISWA 

KELAS XI AP 1 SMK N 2 BLORA 

       
Nomor 

Nama Siswa 
Nilai Siklus I Nilai Siklus II 

Urut  Induk Praktek Teori Praktek Teori 

1 10069 AHMAD RONDI TOYIB 67,15 70 84,85 80 

2 10070 ANGELIA MAY PUSPITA A 80,85 85 81,15 90 

3 10071 BINTI ROFIATUN 80,3 80 83,95 90 

4 10072 

DESTI RAHMA 

KURNIAWATI 81,15 60 88,4 85 

5 10073 DEVI ROSTIKAWATI 67,1 80 83,2 85 

6 10074 DIANA SRI LESTARI 66,5 85 81,15 85 

7 10075 

DINDA WAHYU 

OKTAVIYATI 81,15 85 82,05 75 

8 10076 DWI RAHMAWATI 76,6 80 83,65 85 

9 10077 DWI SETYANI 79,15 90 89 95 

10 10078 ELIZABETH NATALIKA C 76,85 85 82,3 90 

11 10079 ELLY ERMAWATI 67,85 90 83,55 95 

12 10080 ENDY LUSIANA DEWI 82,35 70 83,2 70 

13 10081 FAJRI ULIN NAJAH 76,75 75 82,75 90 

14 10082 FEBRIYANI DIAS FUJI R 74,7 95 83,3 95 

15 10083 FERA INDRIANA 77,25 75 81,1 95 

16 10084 FITRIA WULANDARI 85,6 80 94,3 90 

17 10085 HARIYATI 77,7 55 84,4 65 

18 10086 INDAH KURNIAWATI 76,35 85 83,95 90 

19 10087 INDAH NURUL FATIMAH 76,5 85 91,4 90 

20 10088 INTAN FUJA FAMALA 69,95 80 92,4 90 

21 10089 LAELA MEI RANI 78,05 85 83,2 90 

22 10090 LAILI FITROTUL NISA’ 77,45 85 80,35 90 

23 10091 LILIS SETIAWATI 65,45 70 82,4 85 

24 10092 MEI DIAN UTAMI 50,45 75 83,6 90 

25 10093 MEIKE SHANDRA SAFITRI 67,25 85 81,95 85 

26 10094 MULYANI 65,15 85 84,4 90 

27 10095 NELY AGUSTINA 80,75 95 96,7 90 
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28 10096 NOVI ANJAR SARI 85,75 85 81,2 80 

29 10097 NURUL FITRIYANI 75,1 80 83,15 95 

30 10098 PRIMA AYU LESTARI 75,15 70 96,4 95 

31 10099 

PUSPITA INDAH 

DAMAYANTI 65,4 80 86,75 90 

32 10100 SITI DAIMATULAINI 86,2 80 87,4 90 

33 10101 SITI LAILATUL BADRIYAH 67,35 85 82,4 85 

34 10102 SITI LESTARI 76,35 85 83,2 85 

35 10103 SITI ROCHMAH 79,05 85 88,8 90 

36 10104 SITI SOLEKATU FATIMAH 76,7 85 86,25 90 

37 10105 SITI ULIN NODHIROH 71,9 75 82,5 95 

38 10106 SRI NURKAYATI 81,95 70 84,4 85 

39 10107 UMI PIJI ASTUTI 81,5 75 82,85 80 

40 10108 YUNITA PRAMANDANTI 81,45 70 83,25 75 

Rata-rata/persentase 75,255 79,88 85,03 87,13 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK PUBLIC SPEAKING  

SIKLUS I KELAS XI AP 1 SMK N 2 BLORA 

 

NO NAMA SISWA TEMA PUBLIC SPEAKING 

1 AHMAD RONDI TOYIB Peringatan maulid nabi 

 MULYANI  

2 ANGELIA MAY PUSPITA A Penerimaan hasil belajar 

 SITI DAIMATULAINI  

3 BINTI ROFIATUN Peringatan hari kemerdekaan 

 ELIZABETH NATALIKA C  

4 DESTI RAHMA KURNIAWATI Peringatah hari kartini 

 INTAN FUJA FAMALA  

5 DEVI ROSTIKAWATI Perpisahan siswa/siswi kelas 3 

 MEI DIAN UTAMI  

6 DIANA SRI LESTARI Peringatan maulid nabi 

 INDAH KURNIAWATI  

7 DINDA WAHYU OKTAVIYATI Konser K-Pop 

 SITI ROCHMAH  

8 DWI RAHMAWATI Perpisahan Sekolah 

 YUNITA PRAMANDANTI  

9 ELLY ERMAWATI Perpisahan penelitian 

 DWI SETYANI  

10 ENDY LUSIANA DEWI Peringaatan 17 Agustus 

 HARIYATI  

11 FAJRI ULIN NAJAH Pengajian umum 

 NURUL FITRIYANI  

12 FEBRIYANI DIAS FUJI R Hari ulang tahun sekolah 

 PRIMA AYU LESTARI  

13 FERA INDRIANA Meeting Program 

 LILIS SETIAWATI  

14 FITRIA WULANDARI Hari ulang tahun anak 

 SITI LESTARI  

15 LAILI FITROTUL NISA’ Perpisahan siswa kelas 3 

 MEIKE SHANDRA SAFITRI  

16 NELY AGUSTINA Pelepasan siswa kelas 3 

 LAELA MEI RANI  

17 NOVI ANJAR SARI Peringatan hari kemerdekaan 
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 SITI ULIN NODHIROH  

18 PUSPITA INDAH DAMAYANTI Resepsi Pernikahan 

 UMI PIJI ASTUTI  

19 SITI LAILATUL BADRIYAH Peringatan hut sekolah 

 SRI NURKAYATI  

20 SITI SOLEKATU FATIMAH Peringatan Nuzulul Qur’an 

 INDAH NURUL FATIMAH  
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DAFTAR NAMA KELOMPOK PUBLIC SPEAKING  

SIKLUS II KELAS XI AP 1 SMK N 2 BLORA 

 

NO 
NAMA SISWA TEMA PUBLIC SPEAKING 

1 DESTI RAHMA KURNIAWATI Ragam Indonesia, Batik 

 MULYANI  

2 DWI SETYANI Mading SMK N 2 Blora 

 INDAH NURUL FATIMAH  

3 FITRIA WULANDARI Was-was, Adm. Perkantoran 

 SITI LESTARI  

4 YUNITA PRAMANDANTI Ruang UKS sekolah 

 UMI PIJI ASTUTI  

5 SITI SOLEKATU FATIMAH Hot Spot, SMK N 2 Blora 

 ELLY ERMAWATI  

6 PUSPITA INDAH DAMAYANTI Ekskul Kepramukaan sekolah 

 SITI LAILATUL BADRIYAH  

7 MEI DIAN UTAMI Kegiata olah raga sekolah 

 LAILI FITROTUL NISA’  

8 LILIS SETIAWATI Laboratorium SMK N 2 Blora 

 NOVI ANJAR SARI  

9 DWI RAHMAWATI Receptionis sekolah 

 FERA INDRIANA  

10 PRIMA AYU LESTARI Planet remaja Perpus sekolah 

 FEBRIYANI DIAS FUJI R  

11 DIANA SRI LESTARI Peringatan hari pahlawan 

 DINDA WAHYU OKTAVIYATI  

12 BINTI ROFIATUN Memperingati hari ibu 

 ENDY LUSIANA DEWI  

13 ANGELIA MAY PUSPITA A Hiburan konser band 

 ELIZABETH NATALIKA C  

14 AHMAD RONDI TOYIB Peringatan hari jadi kab. Blora 

 DEVI ROSTIKAWATI  

15 SITI ROCHMAH Pengajian walimatul khitan 

 SITI ULIN NODHIROH  

16 LAELA MEI RANI Penerimaan anggota pramuka 

 NURUL FITRIYANI  

17 INDAH KURNIAWATI Jendela pendidikan OSIS 
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 HARIYATI  

18 SITI DAIMATULAINI Buletin indonesia, SMK 

 FAJRI ULIN NAJAH  

19 NELY AGUSTINA Beauty Class 

 SRI NURKAYATI  

20 INTAN FUJA FAMALA Tau ga sih, mading SMK 

 MEIKE SHANDRA SAFITRI  
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PEDOMAN OBSERVASI GURU 

 

Kelas   : 

Siklus / Pertemuan : 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

A Pendahuluan      

1 Guru memulai pembelajaran dengan salam 

(Membuka Pelajaran). 

     

2 Usaha guru untuk menarik perhatian siswa 

dalam penerapan model TPS dan materi 

pembelajaran (Interes). 

     

3 Guru melibatkan siswa secara aktif sebagai 

subjek pembelajaran dalam penerapan 

model TPS (Mendorong dan Melibatkan 

Siswa). 

     

B Kegiatan Inti      

1 Guru menggunakan variasi media 

pembelajaran (Penggunaan Media). 

     

2 Guru menerapkan model pembelajaran 

TPS (Model Pembelajaran). 

     

3 Uraian dan penjelasan guru benar-benar 

terpusat pada pembahasan (Titik Pusat). 

     

4 Guru menerapkan model TPS dan 

menyampaikan pelajaran secara sistematis 

(Rantai Kognitif). 

     

5 Guru mengamati terhadap masing-masing 

peserta didik dalam proses pembelajaran 

(Titik Perhatian). 

     

6 Guru mengajukan pertanyaan untuk 

memberikan rangsangan kepada siswa agar 

berfikir, belajar dan membangkitkan gairah 

belajar siswa (Mengajukan Pertanyaan). 

     

C Penutup      

1 Guru memberikan tanggapan terhadap 

siswa yang telah maju shrare dalam public 

speaking (Menanggapi Siswa). 

     

2 Guru dapat mengatur waktu pembelajaran 

sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (Menggunakan Waktu). 

     

3 Guru mengakhiri pelajaran dengan 

memberikan kesimpulan, memberikan 

saran, merefleksikan dan memberikan 

salam (Mengahiri Pelajaran). 
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Keterangan :  

a. Indikator Pengamatan : 

Sardiman. 2007. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Grafindo 

Persada 

b. Penskoran : 

 Skor 5 = Sangat Baik 

 Skor 4 = Baik 

Skor 3 = Cukup Baik 

Skor 2 = Kurang Baik 

 Skor 1 = Tidak Baik 

Skor Interval Kategori Kinerja Guru 

5 
85% - 100% 

Sangat Bak 

4 
68% - 84%  

Baik 

3 
52% - 67%  

Cukup Baik 

2 
36% - 51%  

Kurang Baik 

1 
20% - 35%  

Tidak Baik 

 

c. Penilaian : 

Persentase aktivitas siswa yaitu   
 

  
      

Perolehan hasil akhir yaitu : 

 

Peneliti, 

 

 

Amri Nur Syihab 

NIM 7101409029 
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PEDOMAN OBSERVASI SISWA 

 

Kelas   : 

Siklus / Pertemuan : 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru dan memperhatikan siswa lainnya 

yang maju public speaking (Visual 

Activities). 

     

2 Siswa belajar dan melatih untuk 

mempraktekkan public speaking (Visual 

Activities). 

     

3 Siswa aktif dalam pembelajaran dengan 

model TPS yaitu bertanya, mengeluarkan 

pendapat, berdiskusi dalam kelompok 

(Oral Activities). 

     

4 Memberikan kritik dan saran terhadap 

siswa lainnya yang telah maju public 

speaking (Oral Activities). 

     

5 Siswa mencatat materi pembelajaran dan 

hal-hal penting yang disampaikan guru 

terkait dengan materi dan praktek public 

speaking (Writing Activities). 

     

6 Setiap siswa maju untuk mempraktekkan 

public speaking berbicara di depan kelas 

(Motor Activities). 

     

7 Siswa antusias, semangat untuk 

mengikuti proses pembelajaran dengan 

model TPS (Emotional Aktivities). 

     

8 Siswa berani untuk mempraktekkan 

public speaking berbicara di depan kelas 

dengan model pembelajaran TPS 

(Emotional Aktivities). 
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Keterangan :  

d. Indikator Pengamatan : 

Sardiman. 2007. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Grafindo 

Persada. 

e. Penskoran : 

SB = Sangat Baik  skor  5 

B  = Baik   skor 4 

KB = Kurang Baik  skor  3 

TB = Tidak Baik  skor 2 

STB = Sangat Tidak Baik skor 1 

 

Skor Interval Jumlah Siswa Kategori Aktivitas Siswa 

1 85% - 100% 33-40 siswa Sangat Baik 

2 84% - 68%  25-32 siswa Baik 

3 52% - 67%  17-24 siswa Kurang Baik 

4 51% - 36%  9-16 siswa Tidak Baik 

5 20% - 35%  1-8 siswa Sangat Tidak Baik 

 

f. Penilaian: 

Persentase aktivitas siswa yaitu   
 

  
       

Perolehan hasil akhir yaitu : 

 

Peneliti, 

 

 

Amri Nur Syihab 

NIM 7101409029 
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FM-05-AKD-24 
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OBSERVASI AWAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Penelitian 1 

Proses Belajar Mengajar dan Praktik Public Speaking Membawakan Acara 
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PRA TINDAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Penelitian 2 

Proses Pembelajaran Sebelum Menerapkan Model Pembelajaran  

TPS (Think-Pairi-Share). 
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SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Penelitian 3. 

Guru menjelasan materi pelajaran dan peneliti memberikan arahan sekaligus 

penerapan model pembelajaran TPS (Think-Pair-Share). 
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 SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Penelitian 4. 

Guru bersama peneliti berkolaborasi dalam menerapkan model pembelajaran 

dimulai dari Thinking, Pairing dan Sharing dengan tempat yang lebih bervariasi. 

 


