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Keterampilan kepewaraan merupakan kepiawaian untuk menyelesaikan 

tugas membawakan acara agar berlangsung dengan baik dan sesuai rencana. 
Namun, pembelajaran keterampilan kepewaraan di SMP Negeri 1 Wonokerto 
belum mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, guru perlu menerapkan pola 
kooperatif think-pair-share dalam pembelajaran keterampilan kepewaraan agar 
tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk diikuti siswa, serta 
memberikan kesempatan lebih bagi siswa untuk berlatih berbicara. Tayangan 
video yang digunakan saat pembelajaran juga dapat memberi gambaran secara 
jelas kepada siswa tentang kegiatan pewara dalam membawakan acara. Dengan 
demikian, siswa lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan kepewaraan 
dan hasil belajarnya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah proses 
pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 
kooperatif think-pair-share, peningkatan hasil keterampilan kepewaraan, dan 
perubahan perilaku siswa kelas VIII-7 setelah mengikuti pembelajaran 
keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-
pair-share. Tujuan penelitian ini, yaitu mendeskripsi proses pembelajaran 
keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-
pair-share, hasil peningkatan keterampilan kepewaraan, dan perubahan perilaku 
siswa kelas VIII-7 setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan 
melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (classroom 
action research) yang terdiri atas prasiklus, siklus I, dan siklus II. Setiap siklus 
terdiri atas tahap (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 
Subjek penelitian ini, yaitu keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7, 
sedangkan sumber datanya adalah siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto 
Pekalongan. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu keterampilan 
kepewaraan dan pola kooperatif think-pair-share. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini terdiri atas instrumen tes dan nontes. Teknik analisis data 
penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran keterampilan 
kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share 
berlangsung baik dan lancar. Namun, ada beberapa siswa belum bisa mengikuti 
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pembelajaran dengan baik. Kendala tersebut dapat diatasi dengan intensif 
mengarahkan siswa untuk serius mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, hasil 
tes keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto 
Pekalongan mengalami peningkatan. Nilai rata-rata kelas VIII-7 pada prasiklus 
mencapai 67,8, pada siklus I mencapai 71,9, dan pada siklus II mencapai 79,9. 
Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas VIII-7 dari 
prasiklus ke siklus I sebanyak 4,1 atau 6%, dari siklus I ke siklus II sebanyak 8 
atau 11% , dan dari prasiklus ke siklus II sebanyak 12,1 atau 18%. Peningkatan 
nilai rata-rata tersebut membuktikan keberhasilan pembelajaran kepewaraan 
melalui tayangan video dengan pola kooperatif think pair share. Sementara itu, 
perilaku siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan mengalami 
perubahan ke arah lebih baik setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 
kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 
Perubahan perilaku tersebut dapat dilihat dari antusiasme siswa terhadap 
pembelajaran, keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran, dan tanggung 
jawab siswa menyelesaikan tugas.  

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu guru 
matapelajaran bahasa dan sastra Indonesia kiranya dapat menerapkan model 
pembelajaran kooperatif pola think-pair-share sebagai alternatif dalam 
pembelajaran kepewaraan, dan sekolah hendaknya lebih memaksimalkan fungsi 
ruang multimedia untuk menunjang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 
khususnya pembelajaran kepewaraan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara lisan. Keterampilan berbicara sangat diperlukan setiap 

orang untuk mengomunikasikan informasi, ide atau pemikirannya kepada orang 

lain. Dengan memiliki keterampilan berbicara, seseorang berkesempatan untuk 

meningkatkan talenta kepemimpinan, kepercayaan diri, dan karier. Namun, 

keterampilan berbicara yang baik tidak dapat dimiliki seseorang dengan begitu 

saja. Seseorang memerlukan latihan dan praktik untuk mengasah keterampilan 

berbicaranya.  

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

siswa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara 

tulis maupun lisan. Melalui pembelajaran keterampilan berbicara, siswa dapat 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar. Salah satu keterampilan berbicara yang diajarkan kepada 

siswa kelas VIII-7 pada semester genap, yaitu keterampilan kepewaraan. 

Keterampilan kepewaraan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas 

membawakan suatu acara agar berlangsung dengan baik dan sesuai rencana. 

Tujuan pembelajaran keterampilan kepewaraan, yaitu meningkatkan keterampilan 

siswa dalam membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar serta santun. 
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Tujuan pembelajaran tersebut akan tercapai secara maksimal jika siswa memiliki 

keterampilan kepewaraan yang baik. 

Pemilihan keterampilan kepewaraan sebagai objek penelitian ini didasarkan 

pada hakikat belajar bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila terdapat 

hubungan antara sesuatu yang dipelajari dan sesuatu yang ada dalam kehidupan 

nyata siswa. Dengan mempelajari keterampilan kepewaraan, siswa dapat melatih 

konsentrasi, ketelitian, dan kepercayaan diri sebagai pembicara yang baik 

(pewara), serta melatih mental untuk menerima pujian dan kritikan yang 

sewajarnya.  

Maraknya audisi presenter dan sekolah pewara yang banyak bermunculan di 

beberapa kota cukup membuktikan bahwa keterampilan kepewaraan sangat 

dibutuhkan seseorang di masyarakat. Sementara itu, sekolah tempat penelitian 

dilaksanakan juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan atau acara yang 

memerlukan pewara juga sangat mendukung dipilihnya kompetensi ini untuk 

diteliti. Acara atau kegiatan tersebut misalnya, pengajian peringatan hari-hari 

besar keagamaan, pentas seni, upacara, dan lain-lain. Dengan demikian, siswa 

dapat menerapkan keterampilan kepewaraan dalam kegiatan-kegiatan yang 

diadakan sekolah atau masyarakat tempat tinggal siswa. Siswa juga 

berkesempatan meningkatkan karier dengan menekuni keterampilan kepewaraan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa dan sastra 

Indonesia di SMP Negeri 1 Wonokerto diketahui bahwa pembelajaran 

keterampilan berbicara di SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan secara umum 

belum mencapai hasil yang maksimal. Nilai aspek berbicara siswa kelas VIII-7 
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masih rendah, khususnya pada kompetensi dasar membawakan acara dengan 

bahasa yang baik dan benar serta santun, yaitu sebesar 65. Hal ini karena masih 

ada siswa yang belum menguasai keterampilan berbicara dengan baik. 

Keterampilan berbicara yang baik adalah kemampuan menyusun ide melalui 

penuturan kalimat-kalimat yang tersusun baik, cermat, dan santun dalam 

penyampaiannya sehingga mudah dipahami serta tidak menimbulkan salah tafsir. 

Dalam hal ini, peran guru sangat diperlukan untuk membimbing siswa menjadi 

pembicara yang baik.  

Secara lebih khusus, siswa kelas VIII-7 mengalami kesulitan untuk 

menguasai keterampilan berbicara pada kompetensi membawakan acara. Siswa 

merasa kesulitan untuk menguasai keterampilan membawakan acara karena (1) 

kurang mengetahui tata cara pewara dalam membawakan acara, (2) kurang bisa 

menentukan garis besar susunan acara, (3) tidak terbiasa berkomunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak lancar berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta santun, dan (4) kurang berlatih 

berbicara dan mendapat kesempatan berbicara karena alokasi waktu pembelajaran 

yang relatif singkat sehingga siswa mengalami kecemasan komunikasi. 

Dengan demikian, guru perlu menumbuhkan kepercayaan diri dan 

keberanian siswa untuk tampil berbicara di depan umum, khususnya tampil 

membawakan acara di depan kelas. Selain itu, siswa juga perlu diberi kesempatan 

yang banyak untuk latihan dan praktik membawakan acara. Untuk itu, guru perlu 

menerapkan model pembelajaran yang mampu menciptakan pembelajaran 
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keterampilan berbicara menjadi menyenangkan dan menarik untuk diikuti siswa, 

serta memberikan kesempatan lebih bagi siswa untuk berlatih berbicara. 

Berdasarkan uraian tersebut, keterampilan kepewaraan siswa dapat 

ditingkatkan melalui pemanfaatan tayangan video dan penerapan pola kooperatif 

think-pair-share dalam pembelajaran. Keuntungan yang dapat diperoleh dari 

tayangan video yang digunakan saat pembelajaran, yaitu dapat membuat 

pembelajaran keterampilan kepewaraan menjadi lebih menarik dan mampu 

memberi gambaran secara jelas kepada siswa tentang kegiatan pewara dalam 

membawakan acara. Dengan demikian, siswa lebih termotivasi untuk 

meningkatkan keterampilan kepewaraan dan hasil belajarnya. Pola kooperatif 

think-pair-share merupakan salah satu pola dalam model pembelajaran kooperatif 

yang terdiri atas tiga langkah, yaitu think (berpikir), pair (berpasangan), sharing 

(berbagi). Penerapan pola kooperatif think-pair-share dalam pembelajaran 

kepewaraan dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan berkomunikasi 

siswa, memperbaiki rasa percaya diri, dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja secara mandiri atau berkelompok, serta berpartisipasi dalam kelas. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan terhadap siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 

Wonokerto Pekalongan, keterampilan berbicara (membawakan acara) siswa masih 

rendah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yang menyebabkan rendahnya keterampilan siswa dalam berbicara 

di depan umum muncul dari diri siswa itu sendiri, yaitu (1) siswa sulit 
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menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun, (2) siswa 

mengalami kecemasan komunikasi saat berbicara, seperti panik, deg-degan, takut 

salah berbicara, grogi, malu ketika ditunjuk untuk berbicara, gemetar, kurang 

percaya diri, malu memandang teman, dan canggung, (3) siswa merasa kesulitan 

menggunakan kalimat efektif, dan (4) siswa kebingungan mengawali pembicaraan 

(5) siswa kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Faktor eksternal yang berpengaruh pada rendahnya keterampilan siswa 

dalam berbicara di depan umum berasal dari (1) lingkungan sekolah, (2) 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Pertama, faktor lingkungan sekolah, 

meliputi guru dan sarana prasarana. Guru sebagai motivator dan fasilitator 

beranggapan bahwa pembelajaran berbicara membutuhkan waktu yang lama dan 

dapat dipelajari sendiri oleh siswa secara alami. Guru kurang memfasilitasi siswa 

untuk berlatih berbicara, seperti kurang memberi kesempatan berbicara kepada 

siswa, belum menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariasi untuk 

menunjang pembelajaran berbicara, dan masih terpaku pada buku pegangan atau 

buku teks sebagai bahan pembelajaran dalam pembelajaran keterampilan 

membawakan acara. Hal itu mengakibatkan keterampilan berbicara siswa tidak 

berkembang. Selain itu, pemanfaataan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah 

juga berpengaruh pada keterampilan berbicara siswa. Sarana dan prasarana 

sekolah, seperti laboratorium bahasa yang dilengkapi LCD dan alat pengeras 

suara, belum dimanfaatkan secara optimal. Pembelajaran berbicara selalu 

dilakukan di dalam ruang kelas biasa. 
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Kedua, faktor lingkungan keluarga dan masyarakat juga mempengaruhi 

keterampilan berbicara siswa. Faktor lingkungan keluarga yang dimaksud adalah 

orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa menggunakan bahasa Jawa untuk 

berkomunikasi dengan orang tuanya. Siswa jarang atau hampir tidak pernah 

menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang tuanya 

(keluarga). Hal itu karena kebanyakan orang tua siswa tidak bisa menggunakan 

bahasa Indonesia. Selain itu, orang tua beranggapan bahwa berbicara tidak 

membutuhkan latihan (belajar) karena dianggap mudah dan sudah dilakukan 

setiap hari. Di samping itu, lingkungan masyarakat di mana siswa tinggal juga 

menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Itu berarti, intensitas siswa 

menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sangat kurang. Hal 

itu mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran 

berbicara di sekolah. 

Untuk itu, pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara maksimal dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan tayangan video untuk mendukung dalam 

pembelajaran berbicara (membawakan acara). Di samping itu, pola kooperatif 

think-pair-share yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk lebih aktif berbicara. Dengan demikian, pembelajaran 

berbicara (membawakan acara) yang berlangsung akan berpusat pada aktivitas 

belajar siswa sehingga keterampilan siswa dalam membawakan acara dapat 

meningkat.   
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan keterampilan kepewaraan siswa melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share.   

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang muncul sangat 

beragam. Untuk itu, perlu dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan 

penelitian ini tidak meluas. Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan 

keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto 

Pekalongan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share pada siswa kelas 

VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan? 

2) Bagaimanakah peningkatan hasil 

keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto 

Pekalongan setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share? 

3) B

agaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 

Wonokerto Pekalongan setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 
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kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi proses pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share pada siswa kelas 

VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan, 

2) Memaparkan hasil peningkatan 

keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto 

Pekalongan setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share, 

3) M

endeskripsi perubahan perilaku siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto 

Pekalongan setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun 

praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan dan pengetahuan tentang keterampilan berbicara khususnya tentang 

kepewaraan. Selain itu, dapat memberi masukan tentang penggunaan pola 

kooperatif think-pair-share dan tayangan video untuk meningkatkan pembelajaran 

kepewaraan.  
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Sementara itu, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Bagi siswa, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat (1) memberi pengalaman belajar berbicara ragam formal dan 

nonformal, khusunya dalam membawakan acara, (2) menguasai keterampilan 

membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar, serta santun yang kelak 

dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, (3) lebih tertarik dan 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya 

pembelajaran keterampilan berbicara, dan (4) terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul kebanggaan terhadap 

bahasa Indonesia. Bagi guru, hasil penelitian ini bermanfaat untuk mendapat 

alternatif media dan model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran berbicara khususnya keterampilan membawakan acara. Bagi 

sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

keterampilan berbicara dan prestasi siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di 

SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan, khususnya kompetensi membawakan 

acara dengan bahasa yang baik dan benar serta santun. Sedangkan bagi peneliti, 

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang 

penelitian tindakan kelas dan upaya meningkatkan keterampilan kepewaraan 

siswa kelas VIII melalui tayangan video dengan pola think-pair-share. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya 

kemampuan berbicara siswa telah banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini digunakan sebagai penguat 

asumsi peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan digunakan 

sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini dilakukan oleh Septriana dan Handoyo 

(2006), Carss (2007), Haryoko (2009), Azlina (2010), Oktavian (2010), Novita 

(2011), Purnamasari (2012), dan Rahayu (2012). 

Septriana dan Handoyo (2006) meneliti penerapan think-pair-share (TPS) 

dalam pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan pembelajaran geografi. Hasil 

penelitiannya telah dimuat dalam jurnal Pendidikan Inovatif. Septriana dan 

Handoyo menyimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa setelah penerapaan TPS 

dalam pembelajaran kooperatif mengalami peningkatan. Pada siklus I persentase 

keberhasilan tindakan sebesar 65,68% dalam kategori sedang, sedangkan pada 

siklus II meningkat menjadi 85,29% dalam kategori baik. Prestasi belajar siswa 

setelah penerapan TPS juga mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata 

sebesar 71,76 dengan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 64,71% dan pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 76.03 dengan jumlah siswa yang tuntas 

belajar sebanyak 79,41%.  
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Septriana dan Handoyo dengan 

penelitian ini terletak pada mata pelajaran yang ditingkatkan. Septriana dan 

Handoyo menerapkan think-pair-share untuk meningkatkan pembelajaran 

Geografi, sedangkan peneliti menerapkan pola kooperatif think-pair-share untuk 

meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan 

kepewaraan. Persamaan penelitian Septriana dan Handoyo dengan penelitian ini  

terletak pada model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran 

kooperatif pola think-pair-share. 

Relevansi penelitian Septriana dan Handoyo dengan penelitian ini, yaitu 

penerapan think-pair-share dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Pola 

kooperatif think-pair-share tidak hanya dapat diterapkan dalam pembelajaran 

Geografi saja, tapi juga dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.   

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Carss (2007) dengan judul “The 

Effects Of Using Think-Pair-Share During Guided Reading Leasson”.  Penelitian 

Carss tentang efek dari penggunaan think pair share dalam pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran membaca terbukti dapat menuntun siswa dalam 

pembelajaran membaca. Think pair share terdiri atas tiga komponen yaitu waktu 

untuk berpikir, waktu berbagi dengan berpasangan, dan waktu untuk tiap 

pasangan berdiskusi dalam kelompok yang lebih besar yaitu dalam lingkup kelas. 

Metode ini telah berhasil mengembangkan hubungan antarpribadi siswa, keahlian 

teori dan meta kognitif, efek positif dari metode ini yaitu pencapaian membaca 

pada siswa mengalami peningkatan. Selain itu, metode ini juga melatih siswa 

untuk berbicara. 
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Perbedaan penelitian Carss dengan penelitian ini terletak pada aspek 

keterampilan bahasa yang diteliti dan subjek penelitian. Carss meneliti 

keterampilan membaca, sedangkan peneliti meneliti keterampilan berbicara. 

Subjek penelitian Carss adalah siswa kelas VI, sedangkan subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII-7.  Persamaan penelitian Carss dengan penelitian ini 

terletak pada pola kooperatif think-pair-share yang digunakan dalam penelitian. 

Relevansi penelitian Carss dengan penelitian ini, yaitu keterampilan 

berbahasa dapat ditingkatkan dengan menerapkan think-pair-share dalam 

pembelajaran. Penelitian Carss menunjukkan efek positif yang ditimbulkan dari 

penerapan think-pair-share dalam pembelajaran membaca. Penerapan pola 

kooperatif think-pair-share pada penelitian ini diharapkan pula dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara, terutama keterampilan kepewaraan pada 

siswa SMP.  

Haryoko (2009) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Pemanfaatan Media Audiovisual sebagai Alternatif Optimalisasi Model 

Pembelajaran”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil belajar mahasiswa 

jurusan teknik jaringan komputer yang diajar dengan menggunakan media 

audiovisual memiliki skor yang jauh lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa 

jurusan teknik jaringan komputer yang diajar dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Kelompok eksperimen (mahasiswa yang diajar menggunakan 

media audiovisual) mendapat nilai 86,00, sedangkan kelompok kontrol 

(mahasiswa yang diajar menggunakan pendekatan konvensional) mendapat nilai 

78,33. Haryoko (2009:4) mengungkapkan bahwa salah satu aspek kreatif dan 
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inovatif dalam proses pembelajaran adalah dengan mengoptimalkan media 

audiovisual. Media berbasis audiovisual memegang peran yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran. Media audiovisual dapat memperlancar pemahaman 

dan memperkuat ingatan. 

Perbedaan penelitian Haryoko dengan penelitian ini terletak pada subjek 

penelitian, tempat penelitian, dan kompetensi yang diteliti. Subjek penelitian 

Haryoko adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, sedangkan 

subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-7. Haryoko melakukan penelitian di  

Universitas Negeri Makasar, sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMP 

Negeri 1 Wonokerto Pekalongan. Haryoko meneliti efektifitas pemanfaatan media 

audiovisual sebagai optimalisasi model pembelajaran dalam mata kuliah jaringan 

komputer, sedangkan kompetensi yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu 

keterampilan kepewaraan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.  

Relevansi penelitian Haryoko dengan penelitian ini, yaitu pembelajaran 

akan lebih efektif melalui pemanfaatan media audiovisual. Media audiovisual 

yang digunakan Haryoko dalam penelitannya masih komplek. Media audiovisual 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa tayangan video. 

Selanjutnya, penelitian dengan judul “CETLs : Supporting Collaborative 

Activities Among Students and Teachers Through the Use of Think-Pair-Share 

Techniques” telah dilakukan Azlina (2010) dan hasil penelitiannya telah dimuat 

dalam IJCSI International Journal of Computer Science Issues. Azlina 

menyimpulkan bahwa penggunaan komputer yang didukung pembelajaran 

kolaboratif dengan lingkungan menggunakan think-pair-share merupakan 
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teknologi baru yang berpengaruh dan memberi kesempatan yang baik bagi 

masyarakat belajar. Teknik pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu think-pair-share. Penerapan think-pair-share dalam 

pembelajaran terdiri atas tahap (1) think, berpikir secara individual, (2) pair, 

berdiskusi dengan pasangan, dan (3) share, berbagi ide-ide dengan seluruh kelas. 

Collaborative Environment for Teaching and Learning Science (CETLs) adalah 

sebuah aplikasi berbasis web. CETLs menyediakan beberapa elemen untuk 

komunikasi antara guru dan siswa seperti chat room built-in untuk mendukung 

dialog kolaboratif, email, catatan, dan mengunggah serta mengunduh tugas, di 

samping papan buletin. Siswa dapat terlibat dalam kegiatan kelompok dan 

berkolaborasi dengan guru secara online. Siswa dapat bekerja, baik secara 

individu maupun bersama-sama dengan mitra mereka seperti yang diarahkan oleh 

guru berdasarkan teknik think-pair-share. Guru memiliki kemampuan untuk 

mengartikulasikan pilihan dan keputusan mereka tentang konten, penilaian, 

koordinasi, dan kerja sama, serta untuk terlibat dalam refleksi teratur tentang 

kinerja kelas. Ini karena semua karya akan dievaluasi oleh guru secara online, dan 

umpan balik diberikan sesuai dengan kegiatan think-pair-share. CETLs dipercaya 

sebagai mekanisme pembelajaran yang mungkin untuk memberikan perubahan 

yang lebih baik tidak hanya kepada guru dan siswa, tetapi untuk keseluruhan 

masyarakat.   

Perbedaan penelitian yang dilakukan Azlina dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti terletak pada media pembelajaran yang digunakan. Peneliti 

menggunakan tayangan video, sedangkan Azlina menggunakan sebuah aplikasi 
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berbasis web. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

penggunaan pola kooperatif think-pair-share dalam pembelajaran.  

Relevansi penelitian Azlina dengan penelitian ini, yaitu model pembelajaran 

kooperatif think-pair-share dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran. Penelitian Azlina menunjukkan bahwa penerapan think-pair-share 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan penampilan siswa. Penelitian ini 

diharapkan pula dapat meningkatkan penampilan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan kepewaraan.   

Penelitian yang berkaitan dengan kepewaraan dilakukan oleh Oktavian 

(2010) dengan judul “Peningkatan Keterampilan Membawakan Acara 

menggunakan Metode Talking Stick dengan Teknik Simulasi pada Siswa Kelas 

VIII D SMP Negeri 2 Slawi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan membawakan acara dengan metode talking stick dan 

teknik simulasi. Berdasarkan hasil tes, nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 

54,21 dan termasuk kategori kurang. Pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 

65,16 dan termasuk dalam kategori cukup. Jadi, terjadi peningkatan nilai rata-rata 

siswa sebesar 10,95 atau sebesar 20,19% dari siklus I ke siklus II. Selain itu, 

berdasarkan hasil nontes, menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa ke arah  

positif. Siswa menjadi lebih bersemangat, antuasias, dan senang dalam 

pembelajaran membawakan acara dengan metode talking stick dan teknik 

simulasi. 

 Perbedaan peneliti dengan Oktavian terletak pada metode dan teknik 

pembelajaran yang digunakan, tempat penelitian, dan subjek penelitian. Oktavian 
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menggunakan metode talking stick dan teknik simulasi, sedangkan peneliti 

menggunakan pola kooperatif think-pair-share dan memanfaatkan tayangan 

video. Oktavian melakukan penelitian pada siswa kelas VIII D di SMP Negeri 2 

Slawi, sedangan peneliti melakukan penelitian pada siswa kelas VIII 7 di SMP 

Negeri 1 Wonokerto Pekalongan. Persamaan Oktavian dengan peneliti terletak 

pada kompetensi keterampilan berbicara yang diteliti, yaitu membawakan acara 

dengan bahasa yang baik dan benar serta santun. 

Relevansi penelitian Oktavian dengan penelitian ini, yaitu keterampilan 

membawakan acara pada siswa dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran 

tertentu. Oktavian menggunakan metode talking stick dan teknik simulasi, 

sedangkan peneliti menggunakan pola kooperatif think-pair-share untuk 

meningkatkan keterampilan kepewaraan pada siswa.  

Novita (2011) meneliti peningkatan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dengan metode think-pair-share melalui media gambar animasi pada 

siswa kelas X-8 SMA Negeri 1 Bae Kudus pada tahun ajaran 2010/2011. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model think-pair-share 

melalui media gambar animasi pada pembelajaran dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis paragraf argumentasi. Peningkatan hasil 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa kelas X-8 dari tahap prasiklus 

ke siklus II sebesar 15,72 atau 22,77%. Dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 11,63 atau 16,05%. Itu terbukti dengan perolehan nilai rata-

rata kelas pada tahap prasiklus sebesar 69,03. Nilai rata-rata kelas yang dicapai 

pada siklus I sebesar 73,12. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas yang diperoleh 
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sebesar 84,75. Peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi ini diikuti 

dengan perubahan perilaku siswa kelas X-8 SMA Negeri 1 Bae Kudus ke arah 

yang positif. Pada siklus II, siswa terlihat lebih aktif, mudah bekerja sama dengan 

dalam kelompok, kritis, disiplin, tanggung jawab, dan lebih bisa berbagi dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model yang digunakan guru.    

Perbedaan penelitan Novita dengan penelitian ini terletak pada kompetensi 

berbahasa yang diteliti, media pembelajaran yang digunakan, subjek penelitian, 

dan tempat penelitian. Kompetensi berbahasa yang diteliti oleh Novita, yaitu 

kompetensi menulis, sedangkan kompetensi berbahasa yang diteliti oleh peneliti, 

yaitu kompetensi berbicara. Novita menggunakan media gambar animasi, 

sedangkan peneliti memanfaatkan tayangan video. Penelitian  Novita dilakukan 

pada siswa kelas X 8 di SMA Negeri 1 Bae Kudus, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada siswa kelas VIII 7  di SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan. 

Persamaan penelitan tersebut dengan penelitian ini terletak pada model 

pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran kooperatif pola think-

pair-share. 

Purnamasari (2012) melakukan penelitian tentang think-pair-share dengan 

topik “Peningkatan Keterampilan Mengevaluasi Pemeran Tokoh Dalam VCD 

Pementasan Drama menggunakan Metode Think Pair Share pada Siswa Kelas 

VIII-A SMP N 2 Bogorejo Blora” menyimpulkan bahwa hasil tes pembelajaran 

mengevaluasi pemeran tokoh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setelah 

mengikuti pembelajaran menggunakan metode think pair share. Pada siklus I nilai 

rata-rata kelas 67,5 dalam kategori cukup. Pada siklus II, nilai rata-rata yang 
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dicapai sebesar 87,35 dan termasuk kategori sangat baik sehingga terjadi 

peningkatan 19,85 atau 29,40%. Hasil tes siklus II menunjukan bahwa dari 34 

siswa, 33 siswa tuntas dan 1 siswa belum tuntas karena belum mencapai kriteria 

ketuntasan, yaitu 71. Persentase ketuntasannya mencapai 97,05%. Perubahan 

perilaku siswa terhadap pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh dalam VCD 

pementasan drama menggunakan metode think pair share  dari siklus I ke siklus 

II mengalami perubahan ke arah yang positif. Setelah dilakukan pembelajaran, 

sebagian besar siswa sudah menunjukkan dalam pembelajaran dan diskusi, siswa  

yang belum disiplin saat mendengarkan penjelasan guru menjadi lebih 

menghargai dan disiplin, siswa pada siklus I belum berlaku jujur pada siklus II 

telah jujur dalam mengerjakan, siswa lebih percaya diri dalam presentasi dan 

siswa mampu bekerja sama dan berbagi dalam diskusi.   

Perbedaan penelitian Purnamasari dengan penelitian ini terletak pada aspek 

keterampilan berbahasa yang ditingkatkan, subjek penelitian dan tempat 

penelitian. Purnamasari meningkatkan keterampilan mendengarkan, sedangkan 

peneliti meningkatkan keterampilan berbicara. Purnamasari melakukan penelitian 

pada siswa kelas VIII A, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada siswa VIII 

7. Penelitan Purnamasari dilaksanakan di SMP N 2 Bogorejo Blora, sedangkan 

penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan. Antara 

peneliti dan Purnamasari sama-sama menerapkan think-pair-share dalam 

penelitiannya. 

Rahayu (2012) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Teknik TPS 

(Think, Pair, and Share) dalam pembelajaran keterampilan berbicara: Penelitian 
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Eksperimen Semu terhadap Siswa Kelas VII SMPN 2 Bandung Tahun Ajaran 

2010/2011”. Hipotesis kerja (Ha) penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya teknik TPS (Think,Pair, and 

Share) dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknik TPS (Think, Pair, and 

Share) efektif digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Hal itu 

karena hasil perhitungan statistik diperoleh thitung sebesar 78,799 dan ttabel sebesar 

2,042 artinya thitung > ttabel untuk taraf signifikasi 0,05 dengan tingkat kepercayaan 

95% dengan derajat kebebasan 32. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut 

maka hipotesis kerja (Ha) diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah diterapkannya teknik TPS (Think, Pair, and Share) 

dalam menceritakan tokoh idola siswa kelas VII SMP Negeri 2 Bandung Tahun 

Ajaran 2010/2011. 

Perbedaan penelitian Rahayu dengan penelitian ini terletak pada kompetensi 

dasar yang akan ditingkatkan dan metode penelitian yang digunakan. Rahayu 

menerapkan think pair share untuk meningkatkan kompetensi menceritakan tokoh 

idola, sedangkan peneliti menerapkan think pair share untuk meningkatkan 

kompetensi membawakan acara. Metode penelitian yang digunakan oleh Rahayu 

merupakan penelitian eksperimen, sedangkan peneliti menggunakan penelitian 

tindakan kelas. Persamaan penelitian Rahayu dengan penelitian ini terletak pada 

penggunaan think pair share dalam pembelajaran. Relevansi penelitian Rahayu 

dengan penelitian ini, yaitu keterampilan berbicara dapat ditingkatkan dengan 

penerapan think pair share dalam pembelajaran. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini mencakupi teori 

keterampilan berbicara, hakikat pewara, syarat pewara, tugas pewara, faktor 

kebahasaan dan nonkebahasaan, pengertian media audiovisual, manfaat media 

pembelajaran, penerapan tayangan video pada pembelajaran, pola kooperatif, dan 

model pembelajaran think-pair-share.   

 

2.2.1 Keterampilan Berbicara 

Berbicara merupakan cara seseorang untuk berkomunikasi secara lisan 

dengan orang lain. Secara alamiah setiap orang mampu berbicara, tetapi berbicara 

dalam situasi formal sering menimbulkan kegugupan sehingga gagasan yang ingin 

dikemukakan menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, berbicara dalam situasi 

formal memerlukan persiapan dan menuntut keterampilan. Keterampilan 

berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan 

(Tarigan, dkk. 1998:46). Keterampilan berbicara menurut Tarigan (1993:15) 

merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.  

 

2.2.2 Hakikat Pewara 

Pewara adalah orang yang bertugas membawakan acara yang bersifat 

resmi dan terikat oleh etika keprotokolan. Arief (2009:11) menjelaskan bahwa 

pewara merupakan orang yang bertugas untuk membawakan atau membacakan 

skenario acara yang telah disusunnya berdasarkan susunan acara resmi yang 
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diberikan protokoler kepadanya. Oleh karena itu, pewara harus memiliki 

keterampilan kepewaraan yang baik agar acara yang dibawakannya berlangsung 

sukses. Keterampilan kepewaraan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan 

tugas membawakan acara agar berlangsung dengan baik dan sesuai rencana.  

Selain istilah pewara, adapula istilah Master of Ceremony (MC), 

announcer, dan protokol. Master of Ceremony (MC) menurut Badudu dan Shinta 

(2012:48) adalah orang yang bertugas membawakan acara tidak resmi atau 

hiburan. MC memerlukan kemampuan berimprovisasi yang baik agar acara 

hiburan yang dibawakannya menjadi menarik dan berkesan bagi audiens. 

Announcer merupakan sebutan untuk orang yang bertugas membawakan acara 

berita, baik di televisi maupun di radio. Announcer memiliki peranan penting 

dalam menyampaikan naskah berita pada khalayak. Berita harus dibacakan secara 

jelas dan komunikatif. Protokol menurut Arief (2009:11) merupakan seseorang 

yang mengatur kelangsungan suatu acara dan membuat tata cara pelaksanaan 

suatu kegiatan dari penyelenggara suatu acara/upacara.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pewara adalah 

orang yang bertugas membawakan acara yang bersifat resmi dan terikat oleh etika 

keprotokolan. Master of Ceremony (MC) adalah orang yang bertugas 

membawakan acara tidak resmi atau hiburan. Announcer merupakan sebutan 

untuk seseorang yang bertugas membawakan acara berita di televisi atau radio. 

Protokoler adalah seseorang yang mengatur kelangsungan suatu acara dan 

membuat tata cara pelaksanaan suatu kegiatan dari penyelenggara suatu 

acara/upacara. 
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2.2.3 Syarat Pewara 

Kesuksesan pelaksanaan acara ditentukan oleh kepiawaian pewara saat 

membawakan acara. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi pewara harus 

memenuhi syarat-syarat pewara yang baik. Syarat pewara menurut Arief 

(2009:12-13) meliputi syarat fisik pewara, syarat ilmiah pewara, dan syarat 

kepribadian pewara. 

Syarat fisik pewara, yaitu pertama, memiliki suara yang nyaman 

(“pleasing”). Tidak melengking dan tidak terlalu rendah. Kedua, 

memiliki/mampu menghasilkan vokal yang bersih, nyaring, bening, dan lembut. 

Ketiga, sehat sewaktu membawakan acara. Pewara harus sehat agar terlihat 

bersemangat. Keempat, tidak cacat fisik. Artinya, seorang pewara harus sempurna 

secara lahir untuk menghindari kesan yang tidak baik, seperti munculnya bisik-

bisik yang dapat mengganggu khidmatnya acara. 

Syarat ilmiah pewara, yaitu (1) memiliki pengetahuan, baik pengetahuan 

kebahasaan maupun umum. Seorang pewara diharapkan kaya dengan 

perbendaharaan kata agar mampu mengugkapkan kalimat-kalimat yang menarik 

dan tidak monoton. Pewara yang baik memiliki informasi yang umum dan hangat, 

untuk memperlancar acara sehingga tidak terkesan kaku. (2) pernah mengikuti 

atau memperoleh teori tentang pewara, misalnya pernah mengikuti kursus atau 

diklat.  

Syarat kepribadian (“appearance”) pewara terdiri atas hal-hal berikut ini. 

Pertama, mampu berpikir cepat dan tepat. Artinya, mampu mengambil keputusan 

dengan cepat dan benar. Kedua, memiliki imajinasi yang positif. Pewara 
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hendaklah punya daya imajinasi yang tinggi dalam melihat situasi, kondisi, waktu 

dan tempat serta bentuk acara yang dibawakan karena dapat mempengaruhi 

suasana pada waktu itu. Ketiga, antusias. Pewara harus tetap bersemangat dalam 

situasi apapun. Keempat, rendah hati, seorang pewara tahu benar bahwa dirinya 

punya kelebihan, kadang bisa membuat pewara jadi sombong dan angkuh ketika 

membawa acara. Hal ini kadang bisa terlihat dari cara dan pemakaian bahasa. 

Kalau hal ini dirasakan atau terlihat oleh pendengar/hadirin, mereka bereaksi 

antipati dan berbisik-bisik. Akhirnya, acara kurang khidmat. Kelima, memiliki 

daya humor dan bersifat fleksibel (tanggap). Seorang pewara yang ideal harus 

mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Misalnya, dalam keadaan letih dan 

capek biasanya pendengar memerlukan humor-humor segara untuk 

menghilangkan kejenuhan (terutama dalam acara tidak resmi/bebas). Dalam acara 

resmi, misalnya pewara perlu memvariasikan nada serta intonasi suara ketika 

membacakan/ membawakan acara agar pendengar tidak bosan. 

Badudu dan Shinta (2012:68-70) menyebutkan bahwa syarat-syarat 

pewara ada lima, yaitu memiliki (1) bakat yang memadai, (2) percaya diri, (3) 

kemampuan beradaptasi, (4) etika yang baik, dan (5) kemampuan olah suara yang 

baik. Selain syarat yang disebutkan tersebut, pewara juga harus memiliki 

kepribadian yang positif. Nindiani (2010:90) menyebutkan bahwa kepribadian 

positif yang perlu dimiliki seorang pewara, yaitu (1) memiliki kemauan untuk 

terus belajar, (2) mampu berpikir jernih dan bersikap tenang dalam menjalankan 

tugas, (3) tidak terpaku dengan kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan itu untuk 
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menjadi lebih baik, (4) berjiwa besar dalam menghadapi beragam situasi, (5) tetap 

bersikap rendah hati dan menghargai orang lain.   

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat 

pewara, yaitu (1) berpengetahuan luas, (2) bersuara nyaman “pleasing”, bening, 

dan tidak melengking, (3) berpenampilan menarik, dan (4) berkepribadian positif. 

 

2.2.4 Tugas Pewara 

Kesuksesan suatu acara dipengaruhi oleh keberhasilan pewara dalam 

melaksanakan tugasnya. Gemilang (2013:15-16) memaparkan secara rinci bahwa 

tugas-tugas pewara, sebagai berikut. 

1. Menyusun skenario acara  

Penguasaan acara merupakan kunci keberhasilan pewara. Pewara menyusun 

sendiri skenario acara yang akan dibacakannya berdasarkan susunan acara yang 

telah dibuat oleh protokol. Skenario acara menurut Arief (2009:14) merupakan 

gambaran utuh dari aba-aba pelaksanaan acara yang dibacakan oleh pewara mulai 

dari awal sampai akhir acara. Skenario acara ditulis oleh pewara untuk 

memperlancar pelaksanaan acara karena skenario ini boleh dibacakan oleh pewara 

sewaktu acara berlangsung.  

2. Mengecek kesiapan  

Mengecek kesiapan sebelum berlangsungnya acara merupakan salah satu 

tugas pewara yang tidak boleh diabaikan. Kegiatan yang dilakukan pewara untuk 

mengecek kesiapan sebelum tampil membawakan acara, antara lain berkoordinasi 
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dengan panitia dan pengisi acara, mengecek kesiapan busana dan tatarias, 

mengecek kelayakan mikrofon yang digunakan.    

3. Membawakan acara yang telah disusun 

Tugas-tugas dalam membawakan acara yang telah disusun diantaranya 

memperhatikan teknik muncul, salam pembuka dan penutup, membacakan isi 

acara, sampai dengan humor cerdas yang membuat penonton terkesan. 

4. Mengendalikan waktu dan membuat penonton puas 

Panitia mengatur waktu setiap mata acara sesuai dengan susunan acara yang 

sudah direncanakan, tapi pewara menjadi pengontrol waktu yang mutlak pada saat 

pelaksanaan acara. Oleh karena itu, pewara harus berusaha untuk tetap konsisten 

pada waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya, seorang pewara akan 

dapat membuat penontonnya puas jika menjalankan tugasnya dengan baik dan 

bersemangat. 

Tugas seorang pewara menurut Nindiani (2010:20-22), yaitu melakukan 

persiapan yang baik dan membawakan acara secara lancar. Persiapan yang 

dilakukan sebelum membawakan acara, yaitu: (1) tumbuhkan rasa percaya diri, 

antara lain dengan mempersiapkan materi dengan baik, mempersiapkan 

penampilan yang sesuai dengan acara tersebut, menambahkan wawasan terus-

menerus, selalu berkoordinasi dengan panitia, mengatakan pada diri sendiri bahwa 

terpilih untuk menjalankan tugas ini berarti mampu melakukannya, (2) kenali area 

venue atau lokasi acara akan berlangsung, (3) pelajari susunan acara atau rundown 

dengan baik, (4) ikuti latihan, gladi kotor dan gladi bersih untuk semakin 

memantapkan persiapan supaya lebih menguasai acara yang akan dibawakan dan 
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menambah rasa percaya diri, (5) cek sound-system atau mikrofon dengan benar. 

Pastikan suara jernih dan akan jelas didengar oleh pendengar di seluruh ruangan, 

dan (6) cek perlengkapan acara, seperti gong, spidol untuk penandatanganan 

prasasti dan sebagainya sehingga nantinya semua akan berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pewara 

meliputi (1) menyusun skenario acara berdasarkan susunan acara yang telah 

dibuat protokol, (2) mengecek kesiapan, (3) membawakan acara dengan baik, dan 

(4) mengendalikan waktu dan membuat penonton puas. 

 

2.2.5 Faktor Kebahasaan dan Nonkebahasaan 

Pewara yang baik selalu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keefektifan berbicaranya, baik faktor kebahasaan maupun 

nonkebahasaan. Dengan begitu, pembicara tidak akan mengalami kecemasan 

komunikasi saat menampilkan keterampilan berbicaranya di depan umum. 

 

2.2.5.1 Faktor Kebahasaan 

Faktor kebahasaan menurut Arsjad dan Mukti (1988:17-19), meliputi (1) 

ketepatan ucapan. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan 

perhatian pendengar. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak tepat atau cacat 

akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan atau kurang menarik. 

Pengucapan bunyi-bunyi bahasa dianggap cacat kalau menyimpang terlalu jauh 

dari ragam lisan biasa sehingga terlalu menarik perhatian, mengganggu 

komunikasi, atau pembicaranya dianggap aneh. (2) penempatan tekanan, nada, 
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sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi 

merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Penempatan tekanan, nada, 

sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan topik pembicaraan menjadi 

menarik. Sebaliknya jika penyampaiannya datar saja, hampir dapat dipastikan 

akan menimbulkan kejemuan dan keefektifan berbicara tentu berkurang. (3) 

pilihan kata (diksi). Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Pilihan 

kata harus sesuai dengan pokok pembicaraan dan mudah dimengerti oleh 

pendengar. (4) ketepatan sasaran pembicaraan. Hal ini berkaitan dengan 

pemakaian kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat efektif akan 

memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Pembicara harus tahu siapa 

pendengarnya dan menyesuaikan gaya kalimatnya dengan pendengar tersebut, 

dengan memperhatikan ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri 

keutuhan, perpautan, pemusatan perhatian, dan kehematan. Ciri keutuhan akan 

terlihat jika setiap kata betul-betul merupakan bagian yang padu dari sebuah 

kalimat. Keutuhan kalimat akan rusak karena ketiadaan subjek atau adanya 

kerancuan. Perpautan, bertalian dengan hubungan antara unsur-unsur kalimat, 

misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa dalam sebuah kalimat. Hubungan 

itu harus jelas dan logis. Pemusatan perhatian pada bagian yang terpenting dalam 

kalimat dapat dicapai dengan menempatkan bagian tersebut pada awal atau akhir 

kalimat. Kalimat efektif juga harus hemat dalam pemakaian kata sehingga tidak 

ada kata-kata yang mubazir. 



29 
 

 

Badudu dan Shinta (2012:50) menjelaskan bahwa ada enam faktor 

kebahasaan yang harus diperhatikan oleh seorang pewara jika ingin berhasil 

dalam tugasnya. Faktor kebahasaan yang dimaksud, sebagai berikut. 

1. Lafal yang benar 

Lafal menyangkut pengucapan kata yang benar dan jelas. Pengucapan kata-

kata harus jelas terdengar. Untuk itu, gerakan alat-alat ucap terutama lidah, bibir, 

dan gigi harus leluasa. Demikian juga dengan volume suara harus cocok, sesuai 

dengan kebutuhan pendengar. Pewara juga harus berbicara secara lancar, tidak 

terlalu cepat dan tidak terlalu lambat agar pendengar dapat dengan mudah 

memahaminya. Hendaknya seorang pewara harus menghindari pelafalan karena 

pengaruh idialek, seperti penggunaan e yang berulang-ulang. 

2. Aksentuasi 

Aksentuasi adalah tekanan kata. Dalam bahasa Indonesia, tekanan kata tidak 

membedakan makna. Namun, secara umum tekanan kata dalam bahasa Indonesia 

jatuh pada satu suku sebelum suku kata akhirnya. 

3. Pemenggalan Kalimat (jeda) 

Kemampuan memenggal kalimat secara tepat banyak bergantung pada 

perasaan bahasa seseorang. Namun, kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan 

berlatih memahami makna setiap kata dalam hubungan kalimat. Hal ini penting 

karena pemenggalan kalimat sangat mempengaruhi makna dan arti sebuat 

pernyataan. 

 

 



30 
 

 

4. Diksi  

Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan pewara dalam memandu acara. 

Kata-kata yang digunakan hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Selain itu, 

hendaknya pewara menggunakan kata-kata yang sudah dikenal (akrab) di telinga 

masyarakat. Hal tersebut untuk mempermudah pendengar dalam memahami.  

5. Intonasi 

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

Tekanan menyangkut keras lemahnya suara, sedangkan nada berkaitan dengan 

tinggi rendahnya suara. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya berbicara, 

sedangkan jeda menyangkut perhentian. Keempat hal tersebut harus dipahami 

secara serasi untuk memperoleh intonasi yang baik dan menarik. 

6. Menggunakan kalimat efektif 

Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung unsur pesan yang jelas. 

Kejelasan kalimat efektif terbukti jika pendengar dapat memahami apa yang 

dikatakan oleh pewara. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor kebahasaan yang 

perlu diperhatikan pewara, yaitu (1) kejelasan lafal, (2) pemilihan kata atau diksi, 

(3) intonasi, dan (4) penggunaan kalimat efektif. 

 

2.2.5.2 Faktor Nonkebahasaan 

Faktor nonkebahasaan menurut Arsjad dan Mukti (1988:20-22) meliputi: 

(1) sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Sikap yang wajar pembicara dapat 

menunjukkan otoritas dan integritas dirinya. Sikap yang wajar sangat banyak 
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ditentukan oleh situasi, tempat, dan penguasaan materi. (2) pandangan harus 

diarahkan pada lawan berbicara. Pandangan yang hanya tertuju pada satu arah 

akan menyebabkan pendengar merasa kurang diperhatikan. (3) kesediaan 

menghargai pendapat orang lain. Pembicara harus dapat menghormati pendapat 

orang lain, bersedia menerima kritik dan saran, dan bersedia mengubah 

pendapatnya kalau memang keliru.  (4) gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-

gerik dan mimik yang tepat dapat menghidupkan komunikasi sehingga tidak kaku. 

Namun, gerak atau mimik yang berlebihan dapat mengganggu keefektifan 

berbicara. (5) kenyaringan suara. Tingkat kenyaringan ini disesuaikan dengan 

situasi, tempat, jumlah pendengar, dan akustik. (6) kelancaran. Pembicara yang 

lancar berbicara akan memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. 

Namun, pembicara yang terlalu cepat berbicara juga akan menyulitkan pendengar 

menangkap isi pembicaraannya. Begitu juga dengan pembicara yang berbicara 

terputus-putus, bahkan menyelipkan bunyi-bunyi tertentu yang mengganggu 

pendengar, seperti ee, aa, em. (7) penalaran atau relevansi. Terdapat hubungan 

yang logis antara gagasan dengan gagasan yang lainnya. Kalimat-kalimat yang 

disampaikan berhubungan dengan topik pembicaraan. (8) penguasaan topik. 

Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran 

berbicara.   

Badudu dan Shinta (2012:56) menyebutkan bahwa ada enam faktor 

nonkebahasaan yang sangat mempengaruhi seorang pewara dalam membawakan 

acara, sebagai berikut ini.  
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1. Bersikap tenang 

Ketenangan dapat tercipta bila pewara itu yakin akan kemampuan dirinya dan 

kepercayaan diri yang dimilikinya. Untuk mendukung pengembangan sikap 

tenang, seorang pewara harus sudah ada di tempat acara kira-kira setengah jam 

sebelum acara dimulai.  

2. Tampil mengesankan 

Penampilan yang mengesankan adalah penampilan yang penuh wibawa, 

cerah, bersemangat, wajar , tidak berlebihan, tidak kemayu, dan tidak malu-malu. 

3. Cepat tanggap dan kaya inisiatif 

Sikap cepat tanggap dan kaya inisiatif sangat dibutuhkan ketika ada acara 

yang berlangsung di luar rencara yang sudah dipersiapkan. Bila secara tiba-tiba 

terjadi perubahan atau pembatalan sebuah acara, pewara diharapkan dapat 

mengatasi masalah tiu dengan sebaik-baiknya sehingga hadirin tidak kecewa, 

bahkan bila perlu hadirin tidak menyadari perubahan tersebut.  

4. Kaya improvisasi 

Kemampuan ini berkaitan dengan kekayaan rasa humor. Improvisasi sangat 

dibutuhkan untuk acara tidak resmi dan bersifat santai, terutama jika peserta yang 

ikut kebanyakaan anak-anak muda.  

5. Tidak emosional 

Pewara hendaknya dapat melupakan perasaan yang sedang bergejolak dalam 

dirinya, seperti sedih, kesal, marah, dan sebagainya. 
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6. Memiliki suara yang enak didengar 

Suara yang enak didengar adalah suara bernada rendah dan bergema bukan 

suara yang bernada tinggi dan nyaring melengking. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor 

nonkebahasaan yang perlu diperhatikan pewara, yaitu (1) santun kinestetik, (2) 

ekspresi, dan (3) kelancaran berbicara. 

 

2.2.5.3 Kecemasan Komunikasi 

Pewara harus memperhatikan faktor kebahasaan dan nonkebahasaan 

yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya agar tidak muncul gejala 

kecemasan komunikasi (grogi, napas terengah-engah, dan sebagainya) saat 

membawakan acara. Kecemasan komunikasi merupakan gelaja yang muncul 

sebelum atau saat seseorang berbicara di depan umum.   

Rakhmat (2001:65) menyatakan bahwa banyak istilah yang digunakan 

untuk menamai gejala ini; demam panggung (stage fright), kecemasan berbicara 

(speech anxiety), atau yang lebih umum stres kerja (performance stress). Tarigan 

(1998:81) mengungkapkan bahwa perwujudan kecemasan berbicara dapat kita 

lihat pada gejala yang dirasakan oleh seseorang yang mengalaminya, sebagai 

berikut: (1) detak jantung yang cepat, (2) telapak tangan atau punggung 

berkeringat, (3) napas terengah-engah, (4) mulut kering dan sukar menelan, (5) 

ketegangan otot dada, tangan, leher, dan kaki, (6) tangan dan kaki bergetar, (7) 

suara bergetar dan parau, (8) berbicara cepat dan tidak jelas, (9) tidak sanggup 

mendengar atau konsentrasi, (10) lupa. 



34 
 

 

Ada gejala lain yang dirasakan seseorang ketika akan berbicara di depan 

umum, yaitu merasa takut. Ketakutan adalah rasa takut terhadap sesuatu yang 

tidak diketahui (Lynn dan Selasky 2008:10-11). Takut berbicara di depan umum 

nyata bagi orang-orang yang mengalaminya. Mudah untuk berfantasi betapa 

bodohnya saat tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut kita dan pendengar 

menertawakan kita, atau jika ide-ide kita menguap ketika kita sedang berusaha 

mempresentasikannya di depan umum, atau ketika seseorang mengajukan 

pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Orang-orang mengalami kecemasan 

komunikasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,tidak tahu apa yang harus 

dilakukan. Kedua, tahu akan dinilai. Ketiga, pembicara berhadapan dengan situasi 

yang asing dan ia tidak siap (Rakhmat 2001:66).  

Kecemasan berbicara tersebut berpangkal pada rasa kurang percaya diri. 

Siarit (2007:45) mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang penting untuk 

meningkatkan rasa percaya diri, yaitu (1) lakukan riset–lakukan analisis terhadap 

situasi yang akan dihadapi, rata-rata usia audiens, tujuan acara/pembicaraan, dan 

persepsi yang timbul bagi orang yang pertama kali melihat penampilan kita, (2) 

latihan–semakin sering berlatih berbicara, semakin percaya diri ketika naik ke atas 

panggung atau berbicara di depan umum, dan (3) visualisasi penampilan terakhir–

mengingat penampilan terakhir dan menganalisis kesalahan atau kekurangan 

dalam penampilan tersebut. Jika penampilan tersebut adalah penampilan pertama, 

maka lihat rekaman saat latihan dan minta orang-orang terdekat untuk menilai. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan berbicara 

merupakan gejala yang timbul sebelum atau saat seseorang berbicara di depan 
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umum. Gejala kecemasan berbicara, meliputi (1) detak jantung yang cepat, (2) 

telapak tangan atau punggung berkeringat, (3) napas terengah-engah, (4) mulut 

kering dan sukar menelan, (5) ketegangan otot dada, tangan, leher, dan kaki, (6) 

tangan dan kaki bergetar, (7) suara bergetar dan parau, (8) berbicara cepat dan 

tidak jelas, (9) tidak sanggup mendengar atau konsentrasi, (10) lupa. Selain itu, 

gejala lain yang dirasakan seseorang sebelum atau saat berbicara, yaitu merasa 

takut. Penyebab kecemasan berbicara, yaitu: Pertama,tidak tahu apa yang harus 

dilakukan. Kedua, tahu akan dinilai. Ketiga, pembicara berhadapan dengan situasi 

yang asing dan ia tidak siap. Untuk mengatasi kecemasan berbicara, seseorang 

harus meningkatkan rasa percaya diri dengan cara (1) melakukan riset, (2) 

melakukan latihan, dan (3) visualisasi penampilan terakhir. 

 

2.2.6 Jenis Acara 

Nindiani (2010:60-62) membedakan jenis acara menjadi empat macam, 

yaitu upacara, acara resmi, acara semi resmi, dan acara santai. Uraian keempat 

ragam acara tersebut, sebagai berikut ini. 

1) Upacara 

Biasanya upacara bersifat dan mensyaratkan suasana resmi, baik dari isi 

acaranya meupun hadirin yang mengikutinya. Contoh upacara, yaitu upacara 

kenegaraan, upacara serah terima jabatan, upacara wisuda, dan sebagainya. Dalam 

acara seperti ini, MC akan mengantarkan acara demi acara dengan bahasa dan 

sikap yang formal. Biasanya kalimat-kalimatnya pun sudah baku, tidak berubah 

dari waktu ke waktu, kecuali nama-nama yang harus disebutkan. 
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2) Acara Resmi/Formal 

Acara ini juga mensyaratkan suasana formal, tapi tidak sekeras acara 

berjenis upacara. Contohnya, yaitu seminar, acara pernikahan (upacaranya, bukan 

resepsinya), peresmian gedung baru, dan lain-lain. Acara ini bisa terasa resmi 

karena MC, penyampai sambutan, dan hadirin bersikap resmi. Namun, terkadang 

berubah sedikit cair apabila sang penyampai sambutan menggunakan humor 

dalam sambutannya dan bersikap santai. Hadirin biasanya akan menyesuaikan 

dengan sikapnya, dan suasananya pun menjadi tidak terlalu resmi.  

MC boleh merespon suasana cair itu dengan tersenyum dan berekspresi 

dengan bahasa tubuh yang lebih santai. Namun, sebaiknya tetap menjalankan 

tugas dengan sikap formal, tidak turut berkomentar atau melucu supaya acara 

tidak berubah dari “pakem”nya. 

3) Acara Setengah Resmi/Semi Formal 

Acara ini merupakan gabungan dari suasana resmi dan santai, 

mensyaratkan MC, pengisi acara, dan hadirin bersikap resmi saat acara-acara 

awal. Namun, kemudian suasana berubah mencair setelah acara resmi usai. 

Contohnya, yaitu acara pisah sambut pejabat instansi. Acara semacam ini 

biasanya didahului dengan sambutan-sambutan yang bersifat resmi (meskipun ada 

kemungkinan juga para penyampai sambutan melucu atau bercanda). Setelah 

sambutan-sambutan berakhir, dilanjutkan dengan hiburan, entah dengan tarian, 

paduan suara, band, dan sebagainya. 

Dalam acara pisah sambut, biasanya pejabat yang akan pindah ke 

tempat/kota lain serta pejabat baru yang menggantikannya akan diminta menyanyi 
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secara spontan, yang sering disebut acara spontanitas. Mungkin saja acara ini 

betul-betul spontanitas. Namun, dapat pula sudah dipersiapkan sebelumnya karena 

pejabat tersebut memang senang menyanyi dan panitia telah menyampaikan 

rencana acara itu sebelumnya kepada yang bersangkutan. Acara ini sangat cocok 

bila dibawakan oleh seorang MC yang dapat menyanyi juga atau paling tidak MC 

mengerti tentang lagu-lagu sehingga mudah membuat kalimat-kalimat sebagai 

komentar atas penampilan seseorang pada saat itu. Memberi komentar dalam 

acara semacam ini tidak dilarang. Namun, sebaiknya MC berhati-hati untuk tidak 

terjebak melucu padahal berujung pada pelecehan.  

4) Acara Santai/Hiburan 

Dalam acara santai, audiens diharapkan dapat merasakan suasana yang 

tidak formal. Untuk itu dipilihlah MC dan seluruh pengisi acara yang sesuai 

dengan tujuan tersebut. MC acara informal dapat leluasa mencairkan suasana, 

antara lain dengan sikap yang santai. Misalnya, tidak hanya berdiri di satu spot 

tetapi dapat berpindah-pindah atau berjalan-jalan, baik di panggung maupun di 

area audiens. 

MC acara santai dapat dengan leluasa meminta hadirin untuk bertepuk 

tangan setiap usai satu acara. Akan lebih baik bila MC tidak berlebihan dalam 

meminta tepuk tangan hadirin. Tepuk tangan hadirin yang meriah tentu membuat 

suasana terasa lebih menyenangkan. 

Berbeda dengan Nindiani, Gemilang (2012:25) membedakan jenis acara 

menjadi tiga macam, yaitu acara resmi, semi resmi, dan tidak resmi. Program 

acara resmi, misalnya upacara bendera, upacara adat pernikahan, upacara 
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pemakaman di taman makam pahlawan, wisuda pendidikan. Program acara semi 

resmi, misalnya acara pertunangan, perhelatan resepsi pernikahan, pembukaan 

pameran, jamuan makan siang untuk tamu Negara. Program acara tidak resmi, 

misalnya pesta ulang tahun, syukuran atas keberhasilan prestasi, pestas seni 

budaya.  

 

2.2.7 Pengertian Media Audiovisual 

Media audiovisual termasuk dalam jenis media yang didasarkan pada 

indra yang digunakan berdasarkan klasifikasi media instruksional edukatif 

menurut jenis-jenisnya. Media audiovisual merupakan jenis media yang 

menggunakan indra penglihatan dan pendengaran (Rohani 1997:18-19). Media 

audiovisual menurut Djamarah dan Zain (2010:124-125) adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media ini dibagi lagi ke dalam: 

audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam;  

audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan gambar unsur suara dan 

gambar yang bergerak. Pembagian lain dari media ini, yaitu: audiovisual murni, 

yaitu  baik unsur suara maupun gambar berasal dari satu sumber seperti film video 

cassette; audiovisual tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya 

berasal dari dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur 

gambarnya bersumber dari slides proyektor dan unsur suaranya bersumber dari 

dari tape recorder. 
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2.2.8 Manfaat Media Pembelajaran 

Soeparno (1987) menyatakan bahwa tujuan utama penggunaan media 

ialah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan dapat diserap semaksimal 

mungkin oleh para siswa sebagai penerima informasi. Sutjiono (2005:79) 

menambahkan bahwa media belajar itu diperlukan oleh guru agar pembelajaran 

berjalan efektif dan efisien. 

Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, antara lain:  

a) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar; 

b) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga siswa dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik;  

c) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikatisi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga; 

d) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain (Sudjana dan Rivai 2009:2)   

Dengan demikian, media mempunyai kegunaan, antara lain: (1) 

memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, (2) mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, tenaga, dan daya indra, (3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih 

langsung antara murid dan sumber belajar, (4) memungkinkan anak belajar 

mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, 
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(5) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama, dan (6) proses pembelajaran mengandung lima 

komponen komunikasi, yaitu guru (komunikator), bahan pembelajaran, media 

pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran (Daryanto 2010:5). 

 

2.2.9 Penerapan Tayangan Video dalam Pembelajaran 

Tayangan video merupakan salah satu jenis media audiovisual yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran keterampilan kepewaraan. Video yang akan 

ditayangkan kepada siswa berupa tayangan seorang pewara dalam acara resmi. 

Tayangan tersebut dimaksudkan agar siswa memperoleh gambaran jelas mengenai 

cara membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar serta santun. Dengan 

demikian, siswa akan terbantu mengembangkan kemampuannya dalam 

membawakan acara. Selain itu, siswa juga lebih tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran. 

 

2.2.10 Pola Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif menurut Isjoni (2011:14) merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda. Pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan 

kecerdasan komunikasi antarsiswa. Selanjutnya, Suryadi dalam Isjoni (2011:15) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 
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2.2.11 Model Pembelajaran Think-Pair-Share 

Think-Pair-Share merupakan salah satu strategi dalam model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman (Slavin 

2010:257; Isjoni 2011:112).  

Slavin (2010:257) menjelaskan bahwa dalam think-pair-share, ketika 

guru menyampaikan pelajaran kepada kelas, para siswa duduk berpasangan 

dengan timnya masing-masing. Guru memberikan pertanyaan kepada kelas. Siswa 

diminta memikirkan sebuah jawaban dari mereka sendiri, lalu berpasangan 

dengan pasangannya untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban. 

Akhirnya, guru meminta para siswa untuk berbagi jawaban yang telah mereka 

sepakati dengan seluruh kelas.  

Isjoni (2011:112) mengungkapkan bahwa think-pair-share memberi 

siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. 

Keunggulan dari teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa, yaitu memberi 

kesepatan delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan 

menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. 

 

2.2.11.1 Kelebihan dan Kelemahan Pola Think-Pair-Share  

Kelebihan pembelajaran think-pair-share (TPS) menurut Ibrahim, dkk. 

(2000:6) dalam Sahrudin dan Iriani (2011), sebagai berikut: 

1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Penggunaan metode 

pembelajaran TPS menuntut siswa menggunakan waktunya untuk 

mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru di 
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awal pertemuan sehingga diharapkan siswa mampu memahami materi 

dengan baik sebelum guru menyampaikannya pada pertemuan selanjutnya. 

2) memperbaiki kehadiran. Tugas yang diberikan oleh guru pada setiap 

pertemuan selain untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran juga dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada 

setiap pertemuan. Sebab bagi siswa yang sekali tidak hadir maka siswa 

tersebut tidak mengerjakan tugas dan hal ini akan mempengaruhi hasil 

belajar mereka. 

3) angka putus sekolah berkurang. Model pembelajaran TPS diharapkan dapat 

memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat 

lebih baik daripada pembelajaran dengan model konvensional. 

4) sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran dimulai, kencenderungan 

siswa merasa malas karena proses belajar di kelas hanya mendengarkan apa 

yang disampaikan guru dan menjawab semua yang ditanyakan oleh guru. 

Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar, 

metode pembelajaran TPS akan lebih menarik dan tidak monoton 

dibandingkan metode konvensional. 

5) penerimaan terhadap individu lebih besar. Dalam model pembelajaran 

konvensional, siswa yang aktif di dalam kelas hanyalah siswa tertentu yang 

benar-benar rajin dan cepat dalam menerima materi yang disampaikan oleh 

guru sedangkan siswa lain hanyalah “pendengar” materi yang disampaikan 

oleh guru. Dengan pembelajaran TPS hal ini dapat diminimalisasi sebab 

semua siswa akan terlibat dengan permasalahan yang diberikan oleh guru. 
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6) hasil belajar lebih mendalam. Parameter dalam PBM adalah hasil belajar 

yang diraih oleh siswa. Dengan pembelajaran TPS perkembangan hasil 

belajar siswa dapat diidentifikasi secara bertahap. Sehingga pada akhir 

pembelajaran hasil yang diperoleh siswa dapat lebih optimal. 

7) meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Sistem kerjasama 

yang diterapkan dalam model pembelajaran TPS menuntut siswa untuk 

dapat bekerja sama dalam tim, sehingga siswa dituntut untuk dapat belajar 

berempati, menerima pendapat orang lain atau mengakui secara sportif jika 

pendapatnya tidak diterima. 

Kelemahan metode TPS adalah pembelajaran yang baru diketahui, 

kemungkinan yang dapat timbul adalah sejumlah siswa bingung, sebagian 

kehilangan rasa percaya diri, saling mengganggu antar siswa (Ibrahim 2000:18 

dalam Sahrudin dan Iriani (2011)). 

  

2.2.11.2 Langkah Menerapkan Think-Pair-Share dalam Pembelajaran 

Suprijono (2009:91) menjelaskan langkah menerapkan think-pair-share 

dalam pembelajaran sebagai berikut. 

Seperti namanya “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru 

mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pembelajaran untuk dipikirkan 

oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada mereka memikirkan 

jawabannya. 

Selanjutnya, “Pairing”, pada tahap ini guru meminta peserta didik 

berpasang-pasangan. Beri kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk 
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berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang 

telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya. 

Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan 

dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal dengan “Sharing”. Dalam 

kegiatan ini diharapkan terjadi Tanya jawab yang mendorong pada 

pengkontruksian pengetahuan secara intregatif. Peserta didik dapat menemukan 

struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Membawakan acara merupakan salah satu kompetensi dasar keterampilan 

berbicara yang harus dicapai siswa kelas VIII pada semester genap. Pada 

kompetensi tersebut, diharapkan siswa mampu membawakan acara dengan bahasa 

yang baik dan benar serta santun dalam berbagai acara. Keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran ditandai dengan pencapaian indikator. Indikator tersebut, yaitu 

mampu  (1) menjelaskan tata cara pewara dalam membawakan acara resmi, (2) 

menentukan garis besar susunan acara, dan (3) membawakan acara dengan bahasa 

yang baik dan benar serta santun. 

 Upaya yang dapat dilakukan agar keterampilan kepewaraan pada siswa 

dapat meningkat, yaitu menggunakan model pembelajaran dan tayangan video 

yang dapat menarik perhatian siswa dan memperjelas pemahaman mereka 

terhadap pembelajaran kepewaraan. Model pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran keterampilan kepewaraan, yaitu model pembelajaran kooperatif 

pola think-pair-share. Optimalisasi partisipasi siswa dapat meningkat dengan 
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menggunakan pola ini dalam pembelajaran. Sementara itu, tayangan video dapat 

dipilih oleh Guru dalam memfasilitasi siswanya selama proses pembelajaran 

berlangsung.  Siswa akan lebih mudah memahami tentang kepewaraan setelah 

melihat tayangan tersebut dan mendapat penjelasan dari guru. Dengan begitu, 

siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya dalam membawakan 

acara sehingga keterampilan kepewaraan siswa pun dapat meningkat.  

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan setelah dilakukan pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share pada 

siswa kelas VIII 7 SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan, yaitu (1) adanya 

peningkatan keterampilan kepewaraan pada siswa, dan (2) adanya perubahan 

perilaku siswa terhadap pembelajaran membawakan acara dengan bahasa yang 

baik dan benar serta santun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Subyantoro (2012:12) menuturkan bahwa penelitian tindakan kelas 

adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap 

berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak 

disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam 

kelas yang berupa kegiatan pembelajaran untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap 

(1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Sistematika 

penelitian tindakan kelas digambarkan Tripp dalam Subyantoro (2012:34) sebagai 

berikut. 

 

Bagan 1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Observasi Observasi 

Tindakan Refleksi Tindakan Refleksi 

Perencanaan  Revisi 
Perencanaan 

Siklus I Siklus II 

Observasi 
Awal 
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Berdasarkan bagan di atas, penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 

yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu (1) 

perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Observasi awal 

dilakukan agar peneliti mengetahui kondisi siswa di dalam kelas, hambatan yang 

dialami oleh siswa saat mengikuti pembelajaran berserta penyebab dari masalah-

masalah tersebut. Selain itu, observasi awal bertujuan untuk mendekatkan peneliti 

dengan siswa sehingga terbiasa dengan kehadiran peneliti. Langkah ini sangat 

diperlukan sebelum peneliti melaksanakan penelitian agar dalam pelaksanaannya 

dapat berjalan dengan lancar.  

 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus I terdiri atas empat tahap, 

yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi (Kembber dan 

Kelly dalam Subyantoro 2009:28). Keempat tahap tersebut diuraikan sebagai 

berikut ini. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan siklus I dilakukan peneliti sebagai upaya memecahkan 

masalah berdasarkan observasi awal. Pada tahap ini, peneliti berkoordinasi dengan 

guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai waktu pelaksanaan 

penelitian, materi yang diajarkan, dan rencana penelitian. Persiapan yang 

dilakukan peneliti untuk meningkatkan keterampilan kepewaraan siswa kelas 

VIII-7, yaitu (1) menyusun rencana pembelajaran keterampilan kepewaraan 
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melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share, (2) menentukan 

tayangan video yang digunakan dalam pembelajaran, (3) mempersiapkan susunan 

acara yang dibawakan siswa, (4) mempersiapkan instrumen tes dan nontes. 

Instrumen tes berupa unjuk kerja beserta kriteria penilaiannya, sedangkan 

instrumen nontes berupa lembar observasi, lembar jurnal siswa dan guru, lembar 

wawancara, dokumentasi foto, (5) berkoordinasi dengan guru mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia tentang kegiatan pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share yang 

dilaksanakan.  

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tahap tindakan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan, yaitu pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

Tindakan siklus I dilakukan dalam dua pertemuan. Tiap pertemuan terdiri atas 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Pertemuan pertama, guru melakukan kegiatan pendahuluan dengan cara 

mengondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran, melakukan apersepsi 

melalui tanya jawab dengan siswa tentang kepewaraan, menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran, dan menyampaikan pokok-pokok materi pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I, yaitu (1) 

siswa secara individual berpikir mengenai jawaban atas pertanyaan dari guru 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepewaraan. Kegiatan ini untuk 
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membiasakan sifat rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran (eksplorasi) 

(think), (2) siswa dengan antusias menuju ke laboratorium bahasa untuk 

mencermati tayangan video. Siswa dengan penuh rasa ingin tahu menggali 

informasi tentang kepewaraan melalui kegiatan mencermati tayangan video yang 

diputarkan oleh guru (eksplorasi), (3) siswa kembali ke ruang kelas dengan tertib 

untuk diskusi bersama guru. Siswa menjawab pertanyaan yang sudah didapatkan 

sebelumnya dan menyimpulkan tata cara pewara dalam membawakan acara. Jika 

masih belum paham, siswa berani untuk bertanya dengan bahasa yang santun, (4) 

siswa mendapat teks susunan acara, lalu secara mandiri menentukan garis besar 

susunan acara, (5) siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk berlatih 

membawakan acara sesuai dengan susunan acara yang didapatkan. Siswa yang 

satu berlatih menjadi pewara dengan penuh percaya diri, sedangkan pasangannya 

mengamati dan memberikan penilaian secara jujur sesuai dengan kriteria penilaian 

yang diberikan oleh guru. Kegiatan ini sekaligus untuk membiasakan sikap 

tanggung jawab dan kerja sama siswa (elaborasi) (pair). 

Kegiatan penutup pada pertemuan pertama pembelajaran keterampilan 

kepewaraan dilakukan dengan langkah (1) siswa bersama guru menyimpulkan inti 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-

pair-share, (2) siswa merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung, (3) guru 

melakukan tindak lanjut kegiatan belajar dengan memberi tugas kepada siswa 

untuk tampil sebagai pewara pada pertemuan berikutnya. 

Pertemuan kedua, guru melakukan kegiatan pendahuluan dengan langkah 

(1) mengondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran, (2) mengaitkan 
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materi pembelajaran yang lalu dengan materi pembelajaran hari ini sebagai 

apersepsi, dan (3) menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. 

Kegiatan inti pertemuan kedua ini merupakan lanjutan dari pembelajaran 

pertemuan pertama. Kegiatan pembelajaran difokuskan pada penilaian 

penampilan siswa dalam membawakan acara setelah berlatih pada pertemuan 

pertama. Kegiatan inti pembelajaran dilakukan meliputi (1) siswa duduk 

berhadapan dengan pasangannya seperti pada pertemuan pertama untuk berlatih 

membawakan acara sebelum tampil di depan kelas, (2) guru meminta siswa tampil 

menjadi pewara di depan kelas untuk membiasakan sikap berani dan percaya diri, 

(3) siswa tampil membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar, serta 

santun di depan kelas dengan penuh percaya diri (konfirmasi) (share), (4) guru 

menilai setiap siswa yang tampil, sedangkan siswa lain memberi masukan, (5) 

siswa yang berhasil tampil dengan baik mendapat hadiah, sedangkan siswa yang 

belum berhasil mendapat motivasi dari guru untuk belajar lebih baik lagi. 

Kegiatan penutup pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan kedua 

meliputi (1) siswa bersama guru menyimpulkan inti pembelajaran kepewaraan, (2) 

siswa merefleksi pembelajaran yang baru saja berlangsung. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati aktivitas dan perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini digunakan untuk mengungkapkan 

segala peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, baik aktivitas siswa 

mengikuti pembelajaran maupun respons siswa terhadap pembelajaran. Observasi 
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dilakukan dengan bantuan guru kelas dan teman sejawat. Pengambilan data 

dilakukan melalui tes dan nontes.  

Pengambilan data tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menyerap materi yang telah diberikan dan keterampilan siswa sebagai 

pewara. Kegiatan yang dilakukan berupa tes unjuk kerja atau tes performan siswa 

dalam membawakan acara. Pengambilan data nontes digunakan untuk melihat 

perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung dan respons siswa terhadap 

pembelajaran. Data nontes diperoleh melalui (1) lembar observasi siswa untuk 

mengamati perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas, (2) 

jurnal guru dan siswa untuk mencatat kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung, (3) wawancara dengan perwakilan siswa yang 

memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (4) dokumentasi foto yang 

digunakan sebagai laporan berupa gambar aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Semua data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara 

lengkap. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Peneliti melakukan refleksi berdasarkan hasil tes dan nontes setelah 

melakukan tindakan pada siklus I. Refleksi merupakan kegiatan mengkaji, 

melihat, dan mempertimbangkan hasil pembelajaran setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I, baik hasil tes maupun hasil nontes. Jika hasil tes tersebut belum 

memenuhi target yang sudah ditentukan maka perlu dilakukan perbaikan tindakan 
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pada siklus II dengan alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada siklus I. 

Kelebihan yang terdapat pada siklus I dipertahankan dan lebih ditingkatkan pada 

siklus II sehingga diperoleh hasil pembelajaran yang baik pada siklus II.   

 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. 

Tindakan pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi 

pada siklus I agar hasil pembelajaran meningkat dan mencapai target yang telah 

ditentukan. Sebagaimana siklus I, prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus II 

terdiri atas tahap (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

Empat tahapan dalam siklus II dijabarkan sebagai berikut ini. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Berdasarkan refleksi siklus I, perencanaan yang dilakukan pada siklus II 

adalah (1) membuat perbaikan rencana pembelajaran keterampilan kepewaraan 

dengan materi yang masih sama, tetapi fokus pembelajarannya lebih ditekankan 

pada perbaikan masalah atau meminimalkan kekurangan yang terjadi pada siklus 

I, (2) menyiapkan tayangan video yang lebih mudah dipahami siswa, (3) 

menyiapkan susunan acara yang dibawakan siswa, (4) menyiapkan perangkat tes 

beserta kriteria penilaiannya untuk memperoleh data tes, (5) menyiapkan lembar 

observasi, jurnal siswa dan guru, lembar wawancara, dokumentasi foto untuk 

memperoleh data nontes. Peneliti berkoordinasi dengan guru mata pelajaran 

tentang rencana pembelajaran yang dilaksanakan agar pembelajaran dapat 
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berlangsung dengan baik dan lancar sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan 

target. Selain itu, peneliti juga menyiapkan diri untuk mengatasi kesulitan yang 

terjadi berdasarkan hasil refleksi siklus I. Rencana disusun semaksimal mungkin 

sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan atas rencana sebelumnya. Perbaikan 

rencana ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran keterampilan 

kepewaraan. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan siklus II merupakan perbaikan langkah pembelajaran dari 

tindakan siklus I. Langkah pembelajaran yang dilakukan pada siklus II sama 

dengan tindakan siklus I dengan beberapa perbaikan agar pembelajaran lebih 

efektif dan hasil pembelajaran meningkat. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati perubahan perilaku dan 

peningkatan keterampilan kepewaraan siswa pada pembelajaran siklus II. 

Observasi siklus II lebih berfokus pada perilaku siswa yang memberikan respons 

kurang baik pada pembelajaran siklus I. Peneliti mengamati perubahan perilaku 

yang terjadi pada siswa tersebut. Siswa yang berubah menjadi lebih baik pada 

siklus II ini diberikan motivasi dan penghargaan untuk mempertahankan renspons 

baik tersebut, sedangkan siswa yang masih memberikan respons kurang baik 

dalam pembelajaran diberikan pengertian dan dorongan untuk belajar lebih baik 

lagi.  
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Observasi siklus II dilakukan melalui (1) lembar observasi siswa untuk 

mengamati perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas, (2) 

jurnal guru dan siswa untuk mencatat kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung, (3) wawancara dengan perwakilan siswa yang 

memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (4) dokumentasi foto yang 

digunakan sebagai laporan berupa gambar aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Semua data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara 

lengkap. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi siklus II dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

pola kooperatif think-pair-share dan tayangan video dalam pembelajaran 

kepewaraan. Refleksi siklus II juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan perbaikan tindakan siklus I. Refleksi dilakukan dengan menganalisis 

hasil tes keterampilan kepewaraan dan hasil nontes yang dilakukan pada siklus II. 

Refleksi siklus II digunakan untuk menentukan kemajuan-kemajuan yang 

telah dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Kemajuan yang dicapai, 

yaitu peningkatan keterampilan kepewaraan siswa dan perubahan perilaku siswa 

dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik.  
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII 7 

SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan. Siswa kelas VIII 7 berjumlah  46 anak, 

terdiri atas 10 laki-laki dan 36 perempuan. Pemilihan siswa kelas VIII 7 sebagai 

responden didasarkan pada hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia yang menyatakan bahwa keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII 7 

SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan kurang memuaskan dan cenderung rendah 

dibandingkan dengan kelas yang lain. Siswa kelas VIII 7 (1) kurang mengetahui 

tata cara pewara dalam membawakan acara, (2) kurang bisa menentukan garis 

besar susunan acara, (3) tidak terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia sehingga tidak lancar berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar serta santun, (4) siswa mengalami kecemasan komunikasi saat 

berbicara, seperti panik, deg-degan, takut salah berbicara, grogi, malu ketika 

ditunjuk untuk berbicara, gemetar, kurang percaya diri, malu memandang teman, 

dan canggung, (5) kurang berlatih berbicara dan kurang mendapat kesempatan 

tampil berbicara  di depan kelas karena alokasi waktu pembelajaran yang relatif 

singkat. Suasana kelas yang kurang kondusif juga membuat siswa kurang 

termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu keterampilan kepewaraan 

dan pola kooperatif think-pair-share.  
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3.3.1 Variabel Keterampilan Kepewaraan 

Keterampilan kepewaraan merupakan kepiawaian untuk menyelesaikan 

tugas membawakan acara agar berlangsung dengan baik dan sesuai rencana. 

Keterampilan kepewaraan harus dimiliki oleh siswa kelas VIII agar dapat 

mencapai kompetensi dasar membawakan acara dengan bahasa yang baik dan 

benar serta santun.   

 

3.3.2 Variabel Pola Kooperatif Think-Pair-Share 

Pola kooperatif think-pair-share merupakan model pembelajaran yang 

diterapkan dalam pembelajaran keterampilan kepewaraan. Penerapan think-pair-

share dalam pembelajaran keterampilan kepewaraan dapat memberi banyak 

kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan tampil berbicara di depan umum. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu indikator 

kuantitatif dan indikator kualitatif. 

 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Penilaian dilakukan atas dasar teknik tes. Keterampilan kepewaraan siswa 

kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan dinyatakan meningkat setelah 

mengikuti pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share jika nilai rata-rata kelas VIII-7 mencapai 75 atau 

lebih.  
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3.4.2 Indikator Kualitatif 

Indikator kualitatif penelitian ini dilakukan atas dasar teknik nontes. 

Indikator kualitatif penelitian ini mencakup proses pembelajaran dan perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

Proses pembelajaran keterampilan kepewaraan dikatakan berhasil jika 

proses (1) berpikir siswa melalui kegiatan mencermati tayangan video untuk 

menjawab pertanyaan dari guru pada tahap think  berlangsung intensif, (2) latihan 

membawakan acara yang dilakukan siswa dengan pasangannya pada tahap pair 

berlangsung efektif, (3) penampilan siswa dalam membawakan acara di depan 

kelas pada tahap share berlangsung kondusif, dan (4) kegiatan refleksi yang 

dilakukan berlangsung kondusif.  

Setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share, siswa diharapkan 

memiliki nilai karakter, seperti berani, percaya diri, mandiri, rasa ingin tahu, 

tanggung jawab, kerja sama, apresiatif, dan jujur. Nilai karakter yang diharapkan 

tersebut dapat dilihat melalui perilaku positif yang ditunjukkan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Perilaku positif siswa tersebut, yaitu (1) antusias 

bertanya ketika menemukan kesulitan, (2) berani menjawab pertanyaan dari guru 

dan siswa lain, (3) berani berpendapat secara jujur saat diskusi, (4) menanggapi 

atau mengapresiasi pendapat teman, (5) mempersiapkan diri dengan baik untuk 

mengikuti pembelajaran, (6) memperhatikan penjelasan guru, (7) fokus 

mencermati tayangan video, (8) bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan 
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tugas, (9 berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membawakan acara, dan (10) 

penuh percaya diri tampil membawakan acara di depan kelas. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam membawakan acara. Instrumen nontes digunakan untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan siswa dalam 

mencapai kompetensi dasar membawakan acara dengan bahasa yang baik dan 

benar serta santun. Tes unjuk kerja digunakan dalam penelitian ini karena 

keterampilan yang dinilai merupakan keterampilan berbicara. Penampilan siswa 

dalam membawakan acara dinilai berdasarkan aspek penilaian keterampilan 

kepewaraan, yaitu kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat), kelancaran, 

ekspresi dan santun kinestetik, percaya diri, dan variasi intonasi. Kriteria penilaian 

pada tiap aspek tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. 
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Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Keterampilan Kepewaraan  

No. 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Skala Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Kebahasaan 

(Pilihan Kata 

dan Struktur 

Kalimat) 

a. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang sangat 

tepat, jelas, dan bervariasi 

b. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang tepat, jelas, 

dan bervariasi 

c. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang cukup tepat, 

cukup jelas, dan cukup bervariasi 

d. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang kurang 

tepat, kurang jelas, dan kurang 

bervariasi 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup Baik 

 

 

Kurang 

2. Kelancaran a. Berbicara secara sangat lancar, 

tidak tersendat-sendat, tidak 

terlalu cepat, dan tidak terlalu 

lambat 

b. Berbicara secara lancar, tidak 

tersendat-sendat, tidak terlalu 

cepat, dan tidak terlalu lambat 

c. Berbicara dengan cukup lancar, 

kadang tersendat-sendat, tidak 

terlalu cepat, dan tidak terlalu 

lambat 

d. Berbicara secara kurang lancar, 

tersendat-sendat, kadang terlalu 

cepat, dan kadang terlalu lambat 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Ekspresi dan 

Santun 

Kinestetik  

a. Menujukkan ekspresi wajah dan 

sikap yang sangat sesuai dengan 

jenis acara, pandangan mata 

menyeluruh pada pendengar. 

b. Menujukkan ekspresi wajah dan 

sikap yang sesuai dengan jenis 

acara, pandangan mata hampir 

menyeluruh pada pendengar. 

c. Kadang menujukkan ekspresi 

wajah dan sikap yang cukup 

sesuai dengan jenis acara, 

pandangan mata cukup 

menyeluruh pada pendengar. 

d. Sering menujukkan ekspresi 

wajah dan sikap yang kurang 

sesuai dengan jenis acara, 

pandangan mata kurang 

menyeluruh pada pendengar. 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup Baik 

 

 

 

 

Kurang 

4. Percaya Diri a. Sangat percaya diri dan tidak 

menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat berbicara untuk  

membawakan acara. 

b. Percaya diri saat berbicara dan 

jarang menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat membawakan 

acara. 

c. Cukup percaya diri saat berbicara, 

tetapi kadang-kadang me-

nujukkan kecemasan komunikasi 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup Baik 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

  saat membawakan acara. 

d. Kurang percaya diri dan kadang-

kadang menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat tampil 

membawakan acara 

 

1 

 

Kurang 

5. Variasi 

Intonasi 

a. Berbicara dengan intonasi yang 

sangat bervariasi dan volume 

suara yang sangat jelas. 

b. Berbicara dengan intonasi yang 

bervariasi dan volume suara yang 

jelas 

c. Berbicara dengan intonasi yang 

cukup bervariasi dan volume 

suara cukup jelas 

d. Berbicara dengan intonasi yang 

kurang bervariasi dan volume 

suara kurang jelas 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup Baik 

 

 

Kurang  

 

 

Pemberian nilai untuk setiap aspek penilaian keterampilan kepewaraan 

dilakukan dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skala tabel rubrik penilaian 

berikut ini. 
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Tabel 3.2 Rubrik Penilaian Keterampilan Kepewaraan  

No. Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 

Maksimal1 2 3 4 

1. Kebahasaan (Pilihan Kata dan 

Struktur Kalimat) 

    7 28 

2. Kelancaran      5 20 

3. Ekspresi dan Santun Kinestetik     5 20 

4. Percaya Diri     4 16 

5. Variasi Intonasi     4 16 

Jumlah 25 100 

 

Jumlah skor perolehan merupakan jumlah skor yang diperoleh siswa dari 

kelima aspek penilaian yang sudah ditentukan. Skor perolehan siswa didapat dari 

perkalian antara skor yang diperoleh tiap aspek dan bobot pada masing-masing 

aspek. Nilai akhir tes keterampilan kepewaraan siswa dapat dihitung dengan 

rumus berikut ini. 

 

Tes keterampilan kepewaraan dilakukan satu kali pada tiap siklus. Nilai 

siswa dikatakan meningkat jika nilai siswa pada siklus II lebih tinggi daripada 

nilai siswa pada siklus I. Untuk menentukan kategori tingkat keberhasilan siswa, 

peneliti menggunakan parameter keberhasilan di bawah ini. 

 

 



63 
 

 

 

Tabel 3.3 Kategori Penilaian dan Rentang Nilai 

No. Kategori Rentang Nilai 

1. Sangat baik 85-100 

2. Baik 75-84 

3. Cukup 65-74 

4. Kurang 0-64 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

observasi, lembar wawancara, jurnal guru dan siswa, dan dokumentasi. 

 

3.5.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati antusiasme siswa terhadap 

pembelajaran, keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran, dan tanggung 

jawab siswa menyelesaikan tugas. Antusiasme siswa terhadap pembelajaran 

ditunjukkan melalui perilaku (1) antusias bertanya ketika menemukan kesulitan, 

(2) berani menjawab pertanyaan dari guru dan siswa lain, (3) berani berpendapat 

secara jujur saat diskusi, dan (4) menanggapi atau mengapresiasi pendapat teman. 

Keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran ditunjukkan melalui perilaku (1) 

mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran, (2) 

memperhatikan penjelasan guru, dan (3) fokus mencermati tayangan video. 

Tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas ditunjukkan melalui perilaku (1) 

bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas, (2) berlatih dengan 
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sungguh-sungguh untuk membawakan acara, dan (3) penuh percaya diri tampil 

membawakan acara di depan kelas. 

 

3.5.2.2 Lembar Wawancara 

Lembar wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

siswa untuk mengungkapkan (1) minat siswa terhadap pembelajaran, (2) pendapat 

siswa tentang pembelajaran kepewaraan yang telah berlangsung dan tayangan 

video yang digunakan dalam pembelajaran, (3) kesulitan dan kemudahan yang 

dirasakan siswa selama mengikuti pembelajaran  kepewaraan melalui tayangan 

video dengan pola kooperatif think-pair-share, (4) saran yang dapat diberikan 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran kepewaraan. 

 

3.5.2.3 Jurnal Guru dan Siswa 

Jurnal merupakan catatan yang ditulis guru dan siswa setelah 

melaksanakan pembelajaran. Jurnal guru memuat informasi tentang pendapat guru 

mengenai (1) suasana pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan 

video dengan pola kooperatif think-pair-share, (2) respons siswa terhadap 

tayangan video yang digunakan, (3) respons siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

(4) kepercayaan diri siswa saat tampil membawakan acara, dan (5) tayangan video 

dan pola kooperatif think-pair-share yang digunakan dalam pembelajaran. 

Jurnal siswa memuat informasi tentang perasaan siswa selama mengikuti 

pembelajaran kepewaraan, kesulitan yang dialami siswa dalam membawakan 

acara, tanggapan siswa mengenai tayangan video yang digunakan dalam 
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pembelajaran kepewaraan, kesan siswa terhadap gaya mengajar guru, dan saran 

untuk pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share. 

 

3.5.2.4 Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu foto 

dan rekaman video. Dokumentasi foto digunakan untuk mendokumentasikan 

aktivitas siswa ketika mencermati tayangan video untuk menggali informasi 

tentang kepewaraan (think) dan berpasangan untuk berlatih membawakan acara 

(pair), dokumentasi video digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas siswa 

ketika tampil sebagai pewara di depan kelas (sharing). 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengukur keterampilan kepewaraan 

siswa. Teknik nontes digunakan untuk mengetahui respons dan perubahan 

perilaku siswa terhadap pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan 

video dengan pola kooperatif think-pair-share.  

 

3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan untuk memeroleh data keterampilan kepewaraan 

siswa. Jenis tes yang berikan kepada siswa adalah tes unjuk kerja. Siswa diberi 

tugas untuk tampil sebagai pewara di depan kelas. Tes dilakukan sebanyak dua 

kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. Hasil tes tersebut digunakan untuk 
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mengukur keterampilan kepewaraan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-

pair-share. Pada penelitian ini, keterampilan kepewaraan siswa dikatakan 

meningkat apabila nilai rata-rata kelas VIII-7 mencapai 75 atau lebih.   

 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui respons siswa terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung dan perubahan perilaku siswa setelah 

mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share. Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

 

3.6.2.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati aktivitas dan 

perilaku siswa untuk mengetahui antusiasme siswa terhadap pembelajaran, 

keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran, dan tanggung jawab siswa 

menyelesaikan tugas. Observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan bantuan guru 

kelas. Observasi dilakukan dengan cara: (1) menyiapkan lembar observasi yang 

berisi apek-aspek mengenai perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung, (2) 

melaksanakan pengamatan selama proses penelitian berlangsung yaitu dari awal 

hingga berakhirnya pembelajaran, (3) mencatat hasil observasi dengan mengisi 

lembar observasi yang telah dipersiapkan, dan (4) menganalisis hasil observasi 

dalam bentuk persentase kemudian dideskripsikan. 
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3.6.2.2 Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan siswa. 

Siswa yang menjadi narasumber merupakan perwakilan siswa yang mendapat 

nilai tinggi, sedang, dan rendah dalam pembelajaran kepewaraan. Pertanyaan yang 

diajukan didasarkan pada lembar wawancara yang telah disiapkan peneliti 

sebelumnya.   

 

3.6.2.3 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jurnal guru dan jurnal 

siswa. Jurnal guru digunakan untuk memperoleh data tentang pendapat guru 

mengenai (1) suasana pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan 

video dengan pola kooperatif think-pair-share, (2) respons siswa terhadap 

tayangan video yang digunakan, (3) respons siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

(4) kepercayaan diri siswa saat tampil membawakan acara, dan (5) tayangan video 

dan pola kooperatif think-pair-share yang digunakan dalam pembelajaran. 

Jurnal siswa digunakan untuk memperoleh data tentang perasaan siswa 

selama mengikuti pembelajaran kepewaraan, kesulitan yang dialami siswa dalam 

membawakan acara, tanggapan siswa mengenai tayangan video yang digunakan 

dalam pembelajaran kepewaraan, kesan siswa terhadap gaya mengajar guru, dan 

saran untuk pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video 

dengan pola kooperatif think-pair-share. 
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3.6.2.4 Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan video. Foto dan video 

yang diambil berupa aktivitas-aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-

pair-share berlangsung. Foto digunakan sebagai bukti visual aktivitas siswa 

ketika melaksanakan tahap think dan pair, yaitu mencermati tayangan video dan 

berlatih membawakan acara secara bergantian dengan pasangannya. Gambar-

gambar tersebut kemudian dijelaskan secara dekriptif berdasarkan kondisi yang 

ada pada saat gambar itu diambil. Video digunakan sebagai bukti audiovisual 

aktivitas siswa ketika melaksanakan tahap share, yaitu tampil sebagai pewara di 

depan kelas.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara 

kualitatif  dan kuantitatif. Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data 

kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes membawakan acara melalui tayangan 

video dengan pola kooperatif think-pair-share pada prasiklus, siklus I dan siklus 

II. Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes yang berupa 

lembar observasi, lembar wawancara, jurnal siswa, jurnal guru, dan dokumentasi. 

 

3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa 

angka yang didapat dari hasil tes keterampilan kepewaraan melalui tayangan 
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video dengan pola kooperatif think-pair-share pada sikuls I dan siklus II. Langkah 

perhitungannya sebagai berikut: (1) merekap nilai yang diperoleh siswa, (2) 

menghitung nilai kumulatif dari tiap aspek, (3) menghitung nilai rata-rata siswa, 

dan (4) menghitung persentase nilai. Persentase nilai keterampilan kepewaraan 

siswa dihitung menggunakan rumus di bawah ini: 

  Keterangan: 

  Np : Nilai persentase 

  Nk : Nilai kumulatif 

  R : Responden 

Hasil perhitungan nilai keterampilan kepewaraan yang diperoleh siswa 

dari masing-masing siklus kemudian dibandingkan. Hasil ini akan memberikan 

gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif dilakukan untuk menganalisis data nontes 

berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Data kualitatif 

diperoleh melalui lembar observasi, lembar wawancara, jurnal guru, jurnal siswa, 

dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara mendetail. 

Hasil analisis data kualitatif digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku 

siswa setelah melaksanakan pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share pada siklus I dan siklus II 

Np  
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yang mencakup karakter positif siswa seperti berikut: berani, percaya diri, 

mandiri, rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerja sama, apresiatif, jujur. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini terdiri atas hasil penelitian prasiklus, siklus I dan siklus 

II. Hasil penelitian prasiklus diperoleh dari hasil tes keterampilan kepewaraan 

sebelum siswa mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think pair share, sedangkan hasil 

penelitian siklus I dan siklus II diperoleh dari hasil tes keterampilan kepewaraan 

siswa setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan 

video dengan pola kooperatif think pair share. Hasil tes tersebut dipaparkan 

dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan data hasil nontes berupa perubahan 

tingkah laku siswa diperoleh dari hasil observasi, wawancara, jurnal guru, jurnal 

siswa serta dokumentasi diuraikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus 

Prasiklus digunakan untuk mengetahui kondisi awal keterampilan 

kepewaraan siswa kelas VIII-7 sebelum mengikuti pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think pair share. 

Penilaian pada prasiklus dilakukan dengan memberi tes unjuk kerja keterampilan 

kepewaraan kepada siswa. Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 

pada prasiklus dipaparkan sebagai berikut ini.   
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4.1.1.1 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Kelas VIII-7 pada 
Prasiklus 
 

Penilaian keterampilan kepewaraan siswa didasarkan pada lima aspek, 

yaitu aspek (1) kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat), (2) kelancaran, (3) 

ekspresi dan santun kinestetik, (4) percaya diri, (5) variasi intonasi. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 pada prasiklus dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa pada Prasiklus 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Nilai 

Rata-Rata 

1 Sangat Baik 85-100 0 0 0 

67,8 
2 Baik 75-84 9 20 688 
3 Cukup 65-74 23 50 1588 
4 Kurang 0-64 14 30 844 

  Jumlah   46 100 3120 
 

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas VIII-7 

pada prasiklus belum mencapai target yang ditentukan, yaitu 75 atau lebih. Nilai 

rata-rata kelas VIII-7 pada prasiklus hanya mencapai 67,8 atau berkategori cukup.  

Tidak ada siswa yang mendapat nilai sangat baik dengan rentang nilai 85-100. 

Siswa yang mendapat nilai baik dengan rentang nilai 75-84 ada 9 siswa. Siswa 

yang mendapat nilai cukup dengan rentang nilai 65-74, yaitu 23 siswa. Siswa 

yang mendapat nilai kurang dengan rentang nilai 0-64, yaitu 14 siswa. 

Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa pada aspek (1) kebahasaan 

(pilihan kata dan struktur kalimat), (2) kelancaran, (3) ekspresi dan santun 

kinestetik, (4) percaya diri, dan (5) variasi intonasi, dipaparkan sebagai berikut ini. 
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4.1.1.1.1 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Aspek Kebahasaan 
(Pilihan Kata dan Struktur Kalimat) pada Prasiklus 
 
Aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat) pada tes 

keterampilan kepewaraan siswa berkaitan dengan diksi dan struktur kalimat yang 

digunakan saat membawakan acara. Bobot aspek kebahasaan pada tes 

keterampilan kepewaraan ini, yaitu 7, sedangkan skor maksimal yang dapat 

diperoleh siswa pada aspek kebahasaan yaitu 28. Aspek kebahasaan siswa 

dikategorikan sangat baik jika siswa berbicara dengan pilihan kata dan struktur 

kalimat yang sangat tepat, jelas, dan bervariasi. Hasil tes keterampilan 

kepewaraan siswa aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat) prasiklus 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kebahasaan (Pilihan 
Kata dan Struktur Kalimat) pada Prasiklus 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase 
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 28 0 0 0 

20,7 
2 Baik 21 44 96 132 
3 Cukup 14 2 4 4 
4 Kurang 7 0 0 0 
  Jumlah  46 100 136 

 

Data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

kepewaraan aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat) pada prasiklus 

untuk kategori sangat baik dengan skor maksimal 28 tidak berhasil dicapai siswa. 

Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur 

kalimat) untuk kategori baik dengan skor maksimal 21 dicapai 44 siswa atau 96%, 

kategori cukup dengan skor maksimal 14 dicapai 2 siswa atau 4%. Tidak ada 

siswa yang mendapat skor maksimal 5 dengan kategori kurang. Dengan demikian, 
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skor rata-rata kelas VIII-7 pada aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur 

kalimat) mencapai 20,7. 

 

4.1.1.1.2 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Aspek Kelancaran 
pada Prasiklus 
 
Aspek kelancaraan pada tes keterampilan kepewaraan berkaitan dengan 

lancar tidaknya, tersendat tidaknya, dan cepat lambatnya siswa saat membawakan 

acara di depan kelas. Bobot aspek kebahasaan pada tes keterampilan kepewaraan 

ini, yaitu 5, sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek 

kebahasaan yaitu 20. Siswa dikatakan memiliki kelancaran berbicara sangat baik 

jika siswa berbicara secara sangat lancar, tidak tersendat-sendat, tidak terlalu 

cepat, dan tidak terlalu lambat. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek 

kelancaraan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kelancaran pada 
Prasiklus 

No. Kategori Skor 
Maks. 

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 20 1 2 4 

14,0 
2 Baik 15 35 76 105 
3 Cukup 10 10 22 20 
4 Kurang 5 0 0 0 
  Jumlah  46 100 129 

 

Data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

kepewaraan aspek kelancaran pada prasiklus untuk kategori sangat baik dengan 

skor maksimal 20 dicapai 1 siswa atau 2%, kategori baik dengan skor maksimal 

15 dicapai 35 siswa atau 76%, dan kategori cukup dengan skor maksimal 10 

dicapai 10 siswa atau 22%. Tidak ada siswa yang mendapat skor maksimal 5 
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dengan kategori kurang. Dengan demikian, skor rata-rata kelas VIII-7 pada aspek 

kelancaran mencapai 14,0. 

 

4.1.1.1.3 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Aspek Ekspresi dan 
Santun Kinestetik pada Prasiklus  
 
Aspek ekspresi dan santun kinestetik pada tes keterampilan kepewaraan 

siswa berkaitan dengan ekspresi dan sikap siswa saat membawakan acara. Bobot 

aspek kebahasaan pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 5, sedangkan skor 

maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan yaitu 20. Siswa 

dikatakan memiliki ekspresi dan santun kinestetik sangat baik jika menunjukkan 

ekspresi dan sikap yang sangat sesuai dengan acara, serta menunjukkan 

pandangan mata yang sangat menyeluruh pada audiens. Hasil tes keterampilan 

kepewaraan siswa dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.  

Tabel 4.4 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Ekspresi dan Santun 
Kinestetik pada Prasiklus 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 20 0 0 0 

12,5 
2 Baik 15 23 50 69 
3 Cukup 10 23 50 46 
4 Kurang 5 0 0 0 
  Jumlah  46 100 115 

 

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

kepewaraan aspek ekspresi dan santun kinestetik pada prasiklus untuk kategori 

sangat baik dengan skor maksimal 20 tidak dicapai oleh satu pun siswa. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek ekspresi dan santun kinestetik kategori baik 

dengan skor maksimal 15 dicapai 23 siswa atau 50% dan kategori cukup dengan 
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skor maksimal 10 dicapai 23 siswa atau 50%. Tidak ada siswa yang mendapat 

skor maksimal 5 dengan kategori kurang. Dengan demikian, skor rata-rata kelas 

VIII-7 pada aspek kelancaran mencapai 12,5. 

 

4.1.1.1.4 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Aspek Percaya Diri 
pada Prasiklus 
 
Aspek percaya diri pada tes keterampilan kepewaraan berkaitan dengan 

kemunculan gejala kecemasan komunikasi saat siswa membawakan acara di 

depan kelas. Bobot aspek percaya diri pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 

4, sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan 

yaitu 16. Siswa dikatakan memiliki kepercayaan diri sangat baik jika tidak 

menunjukkan kecemasan komunikasi saat membawakan acara. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek kepercayaan diri dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut ini.   

Tabel 4.5 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Percaya Diri pada 
Prasiklus 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase 
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 16 5 11 20 

11,6 
2 Baik 12 31 67 93 
3 Cukup 8 10 22 20 
4 Kurang 4 0 0 0 
  Jumlah  46 100 133 

 

Data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

kepewaraan aspek percaya diri pada prasiklus untuk kategori sangat baik dengan 

skor maksimal 16 dicapai 5 siswa atau 11%, kategori baik dengan skor maksimal 

12 dicapai 31 atau 67%, dan kategori cukup dengan skor maksimal 8 dicapai 10 
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atau 22%. Tidak ada siswa yang mendapat skor maksimal 4 atau berkategori 

kurang. Jadi, skor rata-rata kelas VIII-7 aspek percaya diri pada prasiklus 

mencapai 11,6. 

  

4.1.1.1.5 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Aspek Variasi Intonasi 
pada Prasiklus  
 
Aspek variasi intonasi pada tes keterampilan kepewaraan siswa 

berkaitan dengan intonasi yang digunakan saat membawakan acara dan volume 

suara. Bobot aspek percaya diri pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 4, 

sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan 

yaitu 16. Siswa dikatakan memiliki variasi intonasi sangat baik jika berbicara 

dengan intonasi yang sangat bervariasi dan volume suara yang jelas sehingga 

audiens tidak bosan. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek variasi intonasi 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.  

Tabel 4.6 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Variasi Intonasi pada 
Prasiklus 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Nilai 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 16 0 0 0 

9,0 
2 Baik 12 12 26 36 
3 Cukup 8 34 74 68 
4 Kurang 4 0 0 0 
  Jumlah  46 100 104 

 

Data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

kepewaraan aspek variasi intonasi pada prasiklus untuk kategori sangat baik 

dengan skor maksimal 16 tidak dicapai satu pun siswa, kategori baik dengan skor 

maksimal 12 dicapai 12 atau 26%, dan kategori cukup dengan skor maksimal 8 
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dicapai 34 atau 74%. Tidak ada siswa yang mendapat skor maksimal 4 atau 

berkategori kurang. Jadi, skor rata-rata kelas VIII-7 aspek percaya diri pada 

prasiklus mencapai 9,0. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Hasil penelitian siklus I meliputi hasil (1) proses pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share, (2) 

tes keterampilan kepewaraan siswa, dan (3) perubahan perilaku siswa setelah 

mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share. Hasil penelitian siklus I diperoleh dari tes 

keterampilan kepewaraan siswa dan data nontes berupa observasi, wawancara, 

jurnal siswa, jurnal guru, dan dokumentasi. Hasil penelitian siklus I dijabarkan 

sebagai berikut ini.  

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan 

Video dengan Pola Kooperatif Think-Pair-Share Siklus I 

Proses pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video 

dengan pola kooperatif think-pair-share pada siklus I dilaksanakan sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Pembelajaran dilaksanakan 

dalam dua pertemuan yang masing-masing terdiri atas kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Proses pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share pada 

pertemuan pertama dan kedua diuraikan sebagai berikut ini. 
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4.1.2.1.1 Proses Pembelajaran Siklus I Pertemuan Pertama  

Kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan pada pertemuan pertama, 

yaitu guru (1) mengondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran, (2) 

melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa tentang kepewaraan, (3) 

menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran, dan (4) menyampaikan pokok-

pokok materi pembelajaran. Kegiatan tersebut berlangsung cukup baik di ruang 

kelas VIII-7. Siswa cukup mudah dikondisikan meskipun beberapa diantara 

mereka terlihat ada yang kurang mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti 

pembelajaran. Beberapa siswa terlihat belum duduk dengan rapi dan masih 

berbincang dengan siswa lain saat kegiatan pendahuluan sudah dimulai, ada pula 

yang masih mengerjakan tugas matapelajaran lain. Guru mengondisikan siswa 

agar tenang dan siap untuk mengikuti pembelajaran dengan meminta siswa duduk 

dengan rapi dan memfokuskan perhatian siswa terhadap pembelajaran, serta 

meminta siswa menyiapkan buku pelajaran. 

Kegiatan apersepsi yang dilakukan guru cukup berhasil membuat siswa 

tertarik dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan. Guru bertanya jawab 

tentang kepewaraan secara umum. Pertanyaan yang diajukan guru bersifat 

memancing pengetahuan siswa, seperti pertanyaan tentang nama pewara terkenal 

di Indonesia dan jenis acara yang dibawakannya. Siswa terlihat tertarik dengan 

apersepsi yang berlangsung, tetapi masih malu-malu untuk menjawab dan 

mengajukan pertanyaan. Guru memotivasi siswa untuk bersungguh-sungguh 

mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui kegiatan 

menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Guru juga menyampaikan 
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pokok-pokok materi pembelajaran kepada siswa. Kegiatan ini memberi gambaran 

umum kepada siswa tentang materi pembelajaran kepewaraan dan tahap-tahap 

kegiatan pembelajaran keterampilan kepewaraan. 

Kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti pertemuan 

pertama merupakan pemberian tindakan pembelajaran keterampilan kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. Kegiatan inti 

pertemuan pertama mencapai tahap think dan pair. Kegiatan inti pembelajaran 

yang dilaksanakan pada pertemuan pertama, yaitu siswa secara individual berpikir 

mengenai jawaban atas pertanyaan dari guru tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan kepewaraan. Kegiatan ini untuk membiasakan sifat rasa ingin tahu siswa 

terhadap pembelajaran (eksplorasi) (think), kemudian siswa dengan antusias 

menuju ke laboratorium bahasa untuk mencermati tayangan video. Siswa dengan 

penuh rasa ingin tahu menggali informasi tentang kepewaraan melalui kegiatan 

mencermati tayangan video yang diputarkan oleh guru (eksplorasi). Kegiatan 

siswa pada tahap think dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini. 

 

 

Gambar 4.1 Siswa Mencermati Tayangan Video  
untuk Menggali Informasi tentang Kepewaraan (Think) Siklus I 
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Siswa melaksanakan tahap think dengan cukup baik. Siswa memikirkan 

jawaban atas pertanyaan guru tentang kepewaraan dan menggali informasi tentang 

hal tersebut. Siswa cukup fokus mencermati tayangan video meskipun harus 

berpindah tempat belajar ke ruang laboratorium bahasa yang terletak di samping 

kelas VIII-7.  

Kegiatan inti pembelajaran berikutnya, yaitu siswa kembali ke ruang 

kelas dengan tertib untuk diskusi bersama guru tentang tata cara pewara dalam 

membawakan acara dan garis besar susunan acara. Jika masih belum paham, 

siswa berani untuk bertanya dengan bahasa yang santun. Proses diskusi kelas 

berlangsung cukup baik meskipun beberapa siswa kurang antusias bertanya. 

Siswa mulai berani menjawab pertanyaan, menanggapi pendapat teman saat 

diskusi, dan mengemukakan pendapatnya secara jujur. Namun, siswa masih malu-

malu ketika berbicara. Mereka perlu dimotivasi untuk berani berbicara.  

Kegiatan selanjutnya, yaitu siswa mendapat teks susunan acara sebagai 

media untuk berlatih membawakan acara pada tahap pair. Sebelum siswa berlatih 

membawakan acara pada tahap pair, guru memberi contoh tentang cara 

membawakan acara yang sesuai dengan jenis acaranya. Kegiatan siswa pada tahap 

pair merupakan akhir dari kegiatan inti pembelajaran pertemuan pertama. 

Kegiatan yang dilakukan, yaitu siswa berpasangan dengan teman sebangkunya 

untuk berlatih membawakan acara sesuai dengan susunan acara yang didapatkan. 

Siswa yang satu berlatih menjadi pewara dengan penuh percaya diri, sedangkan 

pasangannya mengamati dan memberikan penilaian secara jujur sesuai dengan 

kriteria penilaian yang diberikan oleh guru. Kegiatan ini sekaligus untuk 
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membiasakan sikap tanggung jawab dan kerja sama siswa (elaborasi) (pair). 

Kegiatan siswa pada tahap pair dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini. 

           

Gambar 4.2 Siswa Berlatih Membawakan Acara (Pair) Siklus I 
 

Siswa sudah terlihat berlatih membawakan acara dengan baik. Namun, 

siswa kurang maksimal melaksanakan tahap pair ini. Beberapa siswa tampak 

kurang bersungguh-sungguh berlatih dengan pasangannya. Mereka cenderung 

berbincang sendiri di luar tema pembelajaran. Mereka tidak memanfaatkan waktu 

dengan baik untuk berlatih membawakan acara. Kegiatan inti pembelajaran 

pertemuan pertama berakhir pada tahap pair. 

Proses pembelajaran pertemuan pertama berakhir dengan 

melaksanakan kegiatan penutup, yaitu (1) siswa bersama guru menyimpulkan inti 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-

pair-share, (2) siswa merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung, (3) guru 

melakukan tindak lanjut kegiatan belajar dengan memberi tugas kepada siswa 

untuk tampil sebagai pewara pada pertemuan berikutnya. Kegiatan penutup ini 

dilaksanakan dengan baik. Beberapa siswa sudah berani merefleksi pembelajaran 

yang telah berlangsung melalui penyampaian kesan mereka terhadap 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama berakhir setelah guru 
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memberi tugas kepada siswa untuk berlatih membawakan acara secara mandiri 

dan menampilkannya pada pertemuan kedua. 

 

4.1.2.1.2 Proses Pembelajaran Siklus I Pertemuan Kedua  

Pembelajaran pertemuan kedua merupakan lanjutan dari pertemuan 

pertama yang menerapkan tahap think dan pair pada kegiatan inti. Proses 

pembelajaran ini terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan 

pendahuluan yang dilaksanakan pada pertemuan kedua, yaitu guru (1) 

mengondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran, (2) mengaitkan materi 

pembelajaran yang lalu dengan materi pembelajaran hari ini sebagai apersepsi, 

dan (3) menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. 

Kegiatan pendahuluan pertemuan kedua berlangsung lebih baik 

daripada pertemuan pertama. Siswa dapat dikondisikan dengan baik untuk 

mengikuti pembelajaran. Mereka duduk dengan rapi tanpa diminta terlebih dahulu 

oleh guru. Siswa mulai menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran ketika 

guru melakukan apersepsi dengan cara mengaitkan materi pembelajaran 

pertemuan pertama dengan materi pembelajaran pertemuan kedua. Siswa sudah 

tidak malu untuk bertanya jika mereka menemukan kesulitan. Hal tersebut 

menunjukkan siswa sudah lebih mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti 

pembelajaran. Motivasi siswa mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan 

makin tinggi setelah guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan kedua, 

yaitu (1) siswa duduk berhadapan dengan pasangannya seperti pada pertemuan 

pertama untuk berlatih membawakan acara sebelum tampil di depan kelas, (2) 
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guru meminta siswa tampil menjadi pewara di depan kelas untuk membiasakan 

sikap berani dan percaya diri, (3) siswa tampil membawakan acara dengan bahasa 

yang baik dan benar, serta santun di depan kelas dengan penuh percaya diri 

(konfirmasi) (share), (4) guru menilai setiap siswa yang tampil, sedangkan siswa 

yang lain memberi masukan, (5) siswa yang berhasil tampil dengan baik 

mendapat hadiah, sedangkan siswa yang belum berhasil mendapat motivasi dari 

guru untuk belajar lebih baik lagi. 

  Siswa melaksanakan instruksi untuk berkelompok tanpa diingatkan 

berulang-ulang, tetapi guru harus membujuk dan meyakinkan siswa terlebih 

dahulu untuk membuat siswa berani tampil membawakan acara di depan kelas. 

Guru perlu memotivasi dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka sebelum 

tampil membawakan acara di depan kelas dengan penuh percaya diri. Siswa 

tampil membawakan acara dengan baik meskipun masih ada diantara mereka 

yang menunjukkan kecemasan komunikasi saat tampil. Guru memberi penilaian 

dan saran sesuai dengan penampilan siswa.  

Kegiatan penutup yang dilaksanakan pada pembelajaran pertemuan 

kedua, yaitu (1) siswa bersama guru menyimpulkan inti pembelajaran 

kepewaraan, (2) siswa merefleksi pembelajaran yang baru saja berlangsung. 

Kegiatan penutup pertemuan kedua dilaksanakan dengan baik. Siswa lebih berani 

untuk menyimpulkan pembelajaran dan menyampaikan kesan dan pesan 

pembelajaran yang telah berlangsung.     
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4.1.2.2 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa setelah mengikuti 

Pembelajaran Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan Video 

dengan Pola Kooperatif Think-Pair-Share pada Siklus I 

Siswa melaksanakan tes keterampilan kepewaraan setelah mengikuti 

pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think pair share pada siklus I dengan memperhatikan lima aspek 

penilaian keterampilan kepewaraan, yaitu aspek (1) kebahasaan (pilihan kata dan 

struktur kalimat), (2) kelancaran, (3) ekspresi dan santun kinestetik, (4) percaya 

diri, (5) variasi intonasi. Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa pada Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Jumlah 
Nilai 

Rata-
Rata 

1 Sangat Baik 85-100 0 0 0 

71,9 
2 Baik 75-84 24 52 1845 
3 Cukup 65-74 18 39 1223 
4 Kurang 0-64 4 9 241 
  Jumlah  46 100 3309 

 

Data tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas VIII-7 pada 

siklus I belum mencapai target yang ditentukan, yaitu 75 atau lebih. Nilai rata-rata 

kelas VIII-7 pada siklus I hanya mencapai 71,9 atau berkategori cukup.  Tidak ada 

siswa yang mendapat nilai sangat baik dengan rentang nilai 85-100. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan siklus II untuk nilai baik dengan rentang nilai 75-84 

dicapai 24 siswa atau 52%. Nilai cukup dengan rentang nilai 65-74 dicapai 18 

siswa atau 39%. Nilai kurang dengan rentang nilai 0-64 dicapai 4 siswa atau 9%. 
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Hasil tes setiap aspek penilaian keterampilan kepewaraan dipaparkan 

sebagai berikut ini. 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kebahasaan (Pilihan 
Kata dan Struktur Kalimat) Siklus I 
 
Aspek kebahasaan siswa dikategorikan sangat baik jika siswa berbicara 

dengan pilihan kata dan struktur kalimat yang sangat tepat, jelas, dan bervariasi. 

Bobot aspek kebahasaan pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 7, 

sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan 

yaitu 28. Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa aspek kebahasaan (pilihan kata 

dan struktur kalimat) siklus I dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kebahasaan (Pilihan 
Kata dan Struktur Kalimat) pada Siklus I 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 28 0 0 0 

21,0 
2 Baik 21 46 100 138 
3 Cukup 14 0 0 0 
4 Kurang 7 0 0 0 
  Jumlah  46 100 138 

 

Data tabel 4.8 menunjukkan bahwa belum ada siswa yang mendapat 

skor maksimal 28 atau berkategori sangat baik untuk aspek kebahasaan (pilihan 

kata dan struktur kalimat). Meskipun begitu, tidak ada siswa yang mencapai 

kategori cukup maupun kurang. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek 

kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat) pada siklus I dicapai 46 siswa atau 

100% dengan skor 21 atau berkategori baik. Jadi, skor rata-rata kelas VIII-7 pada 

aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat) mencapai 21,0. 



87 
 

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kelancaran Siklus I 

Aspek kelancaraan siswa pada tes keterampilan kepewaraan dinilai 

sangat baik jika siswa berbicara secara sangat lancar, tidak tersendat-sendat, tidak 

terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Bobot aspek kebahasaan pada tes 

keterampilan kepewaraan ini, yaitu 5, sedangkan skor maksimal yang dapat 

diperoleh siswa pada aspek kebahasaan yaitu 20. Hasil tes keterampilan 

kepewaraan aspek kelancaraan siklus I dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kelancaran pada 
Siklus I 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 20 1 2 4 

14,7 
2 Baik 15 41 89 123 
3 Cukup 10 4 9 8 
4 Kurang 5 0 0 0 
  Jumlah  46 100 135 

 

Data tabel 4.9 menunjukkan bahwa tidak ada siswa kelas VIII-7 yang 

berkategori kurang atau mendapat skor 5 untuk hasil tes keterampilan kepewaraan 

aspek kelancaran pada siklus I. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek 

kelancaran pada siklus I untuk kategori sangat baik dengan skor maksimal 20 

dicapai 1 siswa atau 2%, kategori baik dengan skor 15 dicapai 41 siswa atau  89%, 

dan kategori cukup dengan skor 10 dicapai 4 siswa atau 9%. Dengan demikian, 

skor rata-rata kelas VIII-7 untuk aspek kelancaran pada siklus I mencapai 14,7. 
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4.1.2.2.3 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Ekspresi dan Santun 
Kinestetik Siklus I 
 
Aspek ekspresi dan santun kinestetik siswa pada tes keterampilan 

kepewaraan dinilai sangat baik jika ekspresi dan sikap yang ditunjukkan sangat 

sesuai dengan acara, serta pandangan mata yang sangat menyeluruh pada audiens. 

Bobot aspek kebahasaan pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 5, 

sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan 

yaitu 20. Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa dapat dilihat pada tabel 4.10 

berikut ini.  

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Ekspresi dan Santun 
Kinestetik pada Siklus I 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 20 0 0 0 

13,0 
2 Baik 15 28 61 84 
3 Cukup 10 18 39 36 
4 Kurang 5 0 0 0 
  Jumlah  46 100 120 

 

Data tabel 4.10 menunjukkan bahwa tidak ada siswa kelas VIII-7 yang 

mendapat hasil tes keterampilan kepewaraan dengan kategori sangat baik maupun 

kurang pada aspek ekspresi dan santun kinestetik siklus I. Hasil tes keterampiln 

kepewaraan aspek ekspresi dan santun kinestetik pada siklus I untuk kategori baik 

dengan skor 15 dicapai 28 siswa atau 61% dan kategori cukup dengan skor 10 

dicapai 18 siswa atau 39%. Dengan demikian, skor rata-rata kelas VIII-7 untuk 

aspek ekspresi dan santun kinestetik pada siklus I mencapai 13,0.  
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4.1.2.2.4 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Percaya Diri Siklus I 

Aspek percaya diri siswa pada tes keterampilan kepewaraan dinilai 

sangat baik saat siswa membawakan acara di depan kelas jika siswa tidak 

menunjukkan kecemasan komunikasi saat membawakan acara. Bobot aspek 

percaya diri pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 4, sedangkan skor 

maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan yaitu 16. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek kepercayaan diri dapat dilihat pada tabel 4.11 

berikut ini.   

Tabel 4.11 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Percaya Diri pada 
Siklus I 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 16 11 24 44 

12,7 
2 Baik 12 32 70 96 
3 Cukup 8 3 7 6 
4 Kurang 4 0 0 0 
  Jumlah  46 100 146 

 

Data tabel 4.11 menunjukkan bahwa tidak ada siswa kelas VIII-7 yang 

mendapat skor 4 atau berkategori kurang untuk hasil tes keterampilan kepewaraan 

aspek percaya diri pada siklus I. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek percaya 

diri pada siklus I untuk kategori sangat baik dengan skor maksimal 16 dicapai 11 

siswa atau 24%, kategori baik dengan skor 12 dicapai 32 siswa atau 70%, dan 

kategori cukup dengan skor 4 dicapai 3 siswa atau 7%. Dengan demikian, skor 

rata-rata kelas VIII-7 untuk aspek percaya diri mencapai 12,7. 
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4.1.2.2.5 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Variasi Intonasi 
 Siklus I 

 
Aspek variasi intonasi pada tes keterampilan kepewaraan siswa 

berkaitan dengan intonasi yang digunakan saat membawakan acara dan volume 

suara. Bobot aspek percaya diri pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 4, 

sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan 

yaitu 16. Siswa dikatakan memiliki variasi intonasi sangat baik jika berbicara 

dengan intonasi yang sangat bervariasi dan volume suara yang jelas sehingga 

audiens tidak bosan. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek variasi intonasi 

dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini.  

Tabel 4.12 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Variasi Intonasi pada 
Siklus I 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 16 0 0 0 

10,5 
2 Baik 12 29 63 87 
3 Cukup 8 17 37 34 
4 Kurang 4 0 0 0 
  Jumlah  46 100 121 

 

Data tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan kepewaraan 

aspek variasi intonasi pada siklus I untuk kategori sangat baik dengan skor 

maksimal 16 tidak berhasil dicapai siswa. Meskipun demikian, tidak ada siswa 

kelas VIII-7 yang berkategori kurang atau mendapat skor 4. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek variasi intonasi pada siklus I untuk kategori baik 

dengan skor 12 dicapai 29 siswa atau 63%, sedangkan kategori cukup dengan skor 
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8 dicapai 17 siswa atau 37%. Jadi, skor rata-rata kelas VIII-7 untuk aspek variasi 

intonasi pada siklus I mencapai 10,5. 

 

4.1.2.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah mengikuti Pembelajaran 

Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan Video dengan Pola 

Kooperatif Think-Pair-Share Siklus I 

 
Perubahan perilaku siswa dapat diketahui berdasarkan hasil nontes siklus 

I yang meliputi hasil observasi, wawancara, jurnal guru, jurnal siswa, dan 

dokumentasi. Hasil tersebut diuraikan sebagai berikut ini. 

 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Siklus I 

Perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share 

mengalami perubahan menjadi lebih baik. Perubahan perilaku siswa dapat 

diketahui berdasarkan hasil observasi, jurnal siswa, jurnal guru, wawancara, dan 

dokumentasi. Nilai karakter siswa, seperti berani, percaya diri, mandiri, rasa ingin 

tahu, tanggung jawab, kerja sama, apresiatif, dan jujur dapat dilihat melalui 

antusiasme siswa terhadap pembelajaran, keseriusan siswa mengikuti proses 

pembelajaran, dan tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas.  

Antusiasme siswa terhadap pembelajaran diketahui melalui perilaku 

positif yang ditunjukkan siswa ketika mengikuti pembelajaran keterampilan 

kepewaraan. Perilaku positif tersebut, yaitu antusias bertanya ketika menemukan 

kesulitan, berani menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain, berani 

berpendapat secara jujur saat diskusi, dan menanggapi atau mengapresiasi 
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pendapat teman. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 12 siswa atau sebesar 

26,09% yang antusias bertanya ketika menemukan kesulitan, 20 siswa atau 

sebesar 43,48% yang berani menjawab pertanyaan dari guru dan siswa lain, 44 

siswa atau sebesar 95,65% yang berani berpendapat secara jujur saat diskusi, dan 

38 siswa atau 82,61% yang menanggapi atau mengapresiasi pendapat teman. 

Keseriusan siswa mengikuti pembelajaran diketahui melalui perilaku 

positif siswa, seperti mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti 

pembelajaran, memperhatikan penjelasan guru, dan fokus mencermati tayangan 

video yang ditampilkan. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 28 siswa atau 

sebesar 60,87% yang  mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti 

pembelajaran, 44 siswa atau sebesar 95,65% yang memperhatikan penjelasan 

guru, dan 43 siswa atau sebesar 93,48% yang fokus mencermati tayangan video. 

Tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas diketahui melalui perilaku 

positif siswa, seperti bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas, 

berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membawakan acara, dan penuh percaya 

diri tampil membawakan acara di depan kelas. Berdasarkan hasil observasi, 

terdapat 39 siswa atau 84,78% yang bekerja sama dengan baik untuk 

menyelesaikan tugas, 30 siswa atau 65,22% yang berlatih dengan sungguh-

sungguh untuk membawakan acara, dan 20 siswa atau sebesar 43,48% yang 

dengan penuh percaya diri tampil membawakan acara di depan kelas. 

 

4.1.2.3.2 Hasil Wawancara Siklus I 

Wawancara dengan responden yang mendapat nilai rendah, sedang, dan 

tinggi dilaksanakan setelah pembelajaran berlangsung. Responden yang menjadi 
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narasumber pada wawancara siklus I, yaitu R.28, R.14, dan R.35. Wawancara 

dilaksanakan untuk mengetahui (1) minat siswa terhadap pembelajaran, (2) 

pendapat siswa tentang pembelajaran yang telah berlangsung, (3) pendapat siswa 

tentang tayangan video yang digunakan dalam pembelajaran, (4) pendapat siswa 

tentang cara guru menyampaikan pembelajaran, dan (5) kesulitan dan kemudahan 

yang dirasakan siswa selama mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share.  

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dinyatakan bahwa siswa berminat 

terhadap pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share. R.28—responden yang mendapat nilai rendah—

menyatakan bahwa dia agak suka dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan, 

tetapi tidak suka bila diminta tampil membawakan acara di depan kelas. R.14—

responden yang mendapat nilai sedang—hanya menyatakan bahwa dirinya 

berminat dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan, sedangkan R.35—

responden yang mendapat nilai tinggi—mengungkapkan bahwa dia berminat 

dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan karena dapat lebih mengetahui 

tentang kepewaraan. Minat siswa terhadap pembelajaran berpengaruh positif pada 

kesungguhan mereka mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan. Para 

responden berpendapat bahwa pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share berlangsung 

menyenangkan. Proses pembelajaran yang tidak membosankan membuat siswa 

senang mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan pada siklus I. Mereka 

mendapat kesempatan lebih banyak untuk berlatih membawakan acara sebelum 
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tampil membawakan acara di depan kelas. Namun, R.14 masih bingung dengan 

materi pembelajaran yang diberikan guru. Para responden juga senang dengan 

tayangan video yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan kepewaraan. 

Mereka merasa lebih jelas dan paham tentang kepewaraan setelah mencermati 

tayangan video. Cara guru menyampaikan pembelajaran dengan santai dan 

menyelipkan sedikit humor pada saat pembelajaran juga membuat siswa tidak 

tegang mengikuti pembelajaran. Siswa merasa lebih mudah saat tampil 

membawakan acara di depan kelas setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share 

meskipun masih merasakan kesulitan, seperti sulit berkomunikasi menggunakan 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena belum terbiasa, sulit menahan 

malu saat tampil, dan sulit mengatur suara, intonasi, dan ekspresi wajah saat 

membawakan acara di depan kelas. 

 

4.1.2.3.3 Hasil Jurnal Siklus I 

Hasil jurnal siklus I diperoleh dari jurnal guru dan siswa. Jurnal ini diisi 

setelah pembelajaran berlangsung. Hasil jurnal guru dan siswa pada siklus I 

diuraikan sebagai berikut ini. 

 

4.1.2.3.3.1 Hasil Jurnal Guru Siklus I 

Jurnal guru memuat informasi tentang pendapat guru mengenai (1) 

suasana pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share, (2) respons siswa terhadap tayangan video yang 

digunakan, (3) respons siswa dalam mengikuti pembelajaran, (4) kepercayaan diri 
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siswa saat tampil membawakan acara, dan (5) tayangan video dan pola kooperatif 

think-pair-share yang digunakan dalam pembelajaran. Hasil jurnal guru mengenai 

hal tersebut, sebagai berikut ini. 

Suasana pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan 

video dengan pola kooperatif think-pair-share terlihat kondusif. Siswa cukup 

mudah dikondisikan meskipun beberapa siswa terlihat belum mempersiapkan diri 

dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Siswa merespons positif terhadap 

tayangan video yang digunakan dalam pembelajaran kepewaraan. Siswa terlihat 

antusias dan senang mencermati tayangan video. Selain itu, siswa juga merespons 

positif terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Mereka mengikuti tahap 

think-pair-share dengan baik meskipun pada tahap pair dan share masih terdapat 

kekurangan. Pada tahap pair, beberapa siswa kurang berlatih membawakan acara 

dengan sungguh-sungguh. Pada tahap share, siswa kurang maksimal saat tampil 

membawakan acara di depan kelas. Sebagian besar siswa percaya diri ketika 

tampil sebagai pewara. Namun, masih ada beberapa yang kurang percaya diri. Hal 

ini terbukti masih ada siswa yang grogi saat maju, siswa harus dibujuk atau 

diminta guru untuk tampil membawakan acara di depan kelas. Tayangan video 

yang digunakan dalam pembelajaran dapat menambah minat dan motivasi siswa 

terhadap pembelajaran keterampilan kepewaraan, sedangkan pola kooperatif 

think-pair-share cukup efektif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. Siswa mendapat lebih banyak kesempatan berlatih 

membawakan acara sebelum tampil di depan kelas. Dengan penerapan pola ini, 
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siswa juga diajarkan untuk saling bekerja sama dan mengapresiasi hasil 

pekerjaannya masing-masing. 

 
4.1.2.3.3.2 Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

Jurnal siswa memuat informasi tentang perasaan siswa selama 

mengikuti pembelajaran kepewaraan, kesulitan yang dialami siswa dalam 

membawakan acara, tanggapan siswa mengenai tayangan video yang digunakan 

dalam pembelajaran kepewaraan, kesan siswa terhadap gaya mengajar guru, dan 

saran untuk pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video 

dengan pola kooperatif think-pair-share. Hasil jurnal siswa mengenai hal tersebut, 

sebagai berikut ini. 

Siswa merasa senang dan tertarik mengikuti pembelajaran keterampilan 

kepewaraan pada siklus I karena mendapat pengetahuan dan pengalaman baru 

tentang keterampilan kepewaraan. Namun, beberapa siswa masih mengalami 

kesulitan dalam membawakan acara, seperti sulit memvariasikan intonasi, sulit 

menentukan ekspresi wajah yang sesuai dengan jenis acara, dan sulit berbicara 

secara lancar. Kesulitan tersebut disebabkan oleh kepercayaan diri siswa yang 

belum muncul, pengetahuan dan pengalaman tentang kepewaraan yang masih 

kurang, dan kesempatan siswa berlatih yang kurang memadai.  

Guru mengajarkan keterampilan kepewaraan melalui tayangan video 

dengan menerapkan pola kooperatif think-pair-share. Tayangan video yang 

ditampilkan dalam pembelajaran dapat memudahkan siswa memahami 

kepewaraan, sedangkan pola kooperatif think-pair-share yang diterapkan guru 

telah memberi kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk berlatih 
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membawakan acara. Namun, siswa berharap agar guru menjelaskan kembali 

tentang kepewaraan setelah tayangan video ditampilkan. Siswa merasa perlu 

didampingi saat berlatih membawakan acara dengan pasangannya.  

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Refleksi siklus I terdiri atas refleksi proses, hasil, dan perubahan perilaku. 

Refleksi dilakukan berdasarkan hasil penelitian siklus I, baik hasil tes maupun 

hasil nontes. 

 

4.1.2.4.1 Refleksi Proses Siklus I 

Pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share pada siklus I terlihat disenangi oleh siswa kelas 

VIII-7. Hal ini tampak pada minat dan ketertarikan siswa kelas VIII-7 saat 

mengikuti proses pembelajaran. Namun, proses pembelajaran siklus I masih  

memiliki beberapa kelemahan, yaitu (1) siswa kurang mempersiapkan diri dengan 

baik untuk mengikuti pembelajaran sehingga kurang antusias bertanya ketika 

menemukan kesulitan dan kurang berani menjawab pertanyaan guru atau siswa 

lain, (2) guru kurang memberi penjelasan setelah siswa menyaksikan tayangan 

video sehingga siswa kurang bertanggung jawab menyelesaikan tugas karena 

bingung dengan apa yang harus dikerjakan, (3) guru kurang mendampingi siswa 

saat berlatih sehingga siswa kurang bersungguh-sungguh berlatih membawakan 

acara. Akibatnya, tahap pair kurang maksimal dilaksanakan karena beberapa 

siswa terlihat kurang bersungguh-sungguh berlatih membawakan acara.  
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Perbaikan yang dilakukan guru pada pembelajaran siklus II, yaitu (1) 

guru memotivasi siswa agar mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti 

pembelajaran sehingga mereka antusias bertanya ketika menemukan kesulitan dan 

berani menjawab pertanyaan guru atau siswa lain, (2) guru memberi penjelasan 

kepada siswa setelah mereka menyaksikan tayangan video sehingga mereka 

bertanggung jawab menyelesaikan tugas, (3) guru mendampingi siswa saat 

berlatih sehingga mereka bersungguh-sungguh berlatih membawakan acara.  

 

4.1.2.4.2 Refleksi Hasil Siklus I 

Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 setelah mengikuti 

pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini. 

Tabel 4.13 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Tiap Aspek Penilian 
pada Siklus I 

No. Aspek Penilaian Rata-Rata 
1 Kebahasaan (Pilihan Kata dan Struktur Kalimat) 21 
2 Kelancaran 14,7 
3 Ekspresi dan Santun Kinestetik 13 
4 Percaya Diri 12,7 
5 Variasi Intonasi 10,5 

Nilai Rata-Rata Kelas 71,90 
 

Data tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas VIII-7 

mencapai 71,9 atau berkategori cukup. Hasil tersebut belum memenuhi target 

yang ditetapkan, yaitu mencapai nilai rata-rata kelas 75 atau lebih. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat) 

mencapai skor rata-rata 21, aspek kelancaran mencapai skor rata-rata 14,7, aspek 
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ekspresi dan santun kinestetik mencapai skor rata-rata 13,0, aspek percaya diri 

mencapai skor rata-rata 12,7, dan aspek variasi intonasi mencapai skor rata-rata 

10,5. Pencapaian skor rata-rata kelas tiap aspek penilaian keterampilan 

kepewaraan tersebut dapat dilihat pada diagram 4.1 berikut ini.  

 

Diagram 4.1 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan pada tiap Aspek Penilaian 
Siklus I 

 

Data pada diagram 4.1 menunjukkan bahwa tiap aspek penilaian 

keterampilan kepewaraan pada siklus I belum mencapai skor maksimal yang 

diharapkan. Skor maksimal aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat), 

yaitu 28. Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa pada aspek ini belum mencapai 

skor maksimal karena masih ada beberapa siswa yang belum menggunakan diksi 

dan struktur kalimat yang tepat, jelas, dan bervariasi. 

Skor maksimal aspek kelancaran dan aspek ekpresi dan santun 

kinestetik, yaitu 20. Hasil tes keterampilan siswa pada aspek kelancaran belum 
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mencapai skor maksimal karena beberapa siswa masih berbicara terlalu cepat dan 

kadang-kadang agak tersendat. Hasil tes keterampilan kepewaraan pada aspek 

ekspresi dan santun kinestetik juga belum mencapai skor maksimal karena siswa 

sulit menentukan ekspresi yang sesuai dengan acara yang dibawakan. Siswa juga 

kurang menunjukkan santun kinestetik yang baik saat membawakan acara. 

Beberapa siswa berdiri dengan sikap yang tidak tegap atau hanya bertumpu pada 

satu kaki.  

Skor maksimal aspek percaya diri dan aspek variasi intonasi, yaitu 16. 

Hasil tes keterampilan kepewaraan pada aspek percaya diri belum mencapai skor 

maksimal karena siswa masih menunjukkan kecemasan komunikasi saat 

membawakan acara di depan kelas, sedangkan pada aspek variasi intonasi belum 

memenuhi target karena intonasi yang digunakan siswa ketika membawakan acara 

cenderung monoton. Hasil tes keterampilan kepewaraan pada aspek variasi 

intonasi termasuk paling rendah dibanding pada aspek penilaian lainnya. Untuk 

itu, perlu dilakukan perbaikan pada siklus II agar hasil tes keterampilan 

kepewaraan meningkat pada tiap aspek penilaian. 

 

4.1.2.4.3 Refleksi Perubahan Perilaku Siklus I 

Perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran siklus I 

mencapai hasil yang baik. Namun, masih ada siswa yang belum menunjukkan 

perilaku antusias bertanya ketika menemukan kesulitan, berani menjawab 

pertanyaan dari guru dan siswa, mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti 

pembelajaran, berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membawakan acara, dan 

penuh percaya diri tampil membawakan acara di depan kelas. Untuk mengatasi 
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hal tersebut, guru selalu memotivasi siswa agar berani mengajukan dan menjawab 

pertanyaan. Guru mendampingi siswa saat berlatih sehingga mereka bersungguh-

sungguh melakukan latihan membawakan acara. Selain itu, guru menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa untuk tampil membawakan acara di depan kelas.   

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil penelitian siklus II meliputi hasil (1) proses pembelajaran 

keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-

pair-share, (2) tes keterampilan kepewaraan siswa, dan (3) perubahan perilaku 

siswa setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan 

video dengan pola kooperatif think-pair-share. Hasil penelitian siklus II diperoleh 

dari data tes dan nontes setelah dilakukan pemberian tindakan pembelajaran 

pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share yang telah diperbaiki. Hasil penelitian siklus II 

diuraikan sebagai berikut ini. 

 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan 

Video dengan Pola Kooperatif Think-Pair-Share pada Siklus II 

 
Proses pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video 

dengan pola kooperatif think-pair-share pada siklus II dilaksanakan sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diperbaiki. Kegiatan yang 

dilaksanakan pada pembelajaran siklus II meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Proses pembelajaran dilakukan dalam dua pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan dengan menerapkan tahap think dan pair, 
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sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan dengan menerapkan tahap share. Proses 

pembelajaran pada tiap pertemuan siklus II dipaparkan sebagai berikut ini.  

 

4.1.3.1.1 Proses Pembelajaran Siklus II Pertemuan Pertama 

Kegiatan pendahuluan yang dilakukan pada pertemuan pertama sama 

dengan kegiatan pendahuluan siklus I, yaitu guru mengondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran, melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang kepewaraan, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran, dan 

menyampaikan pokok-pokok materi pembelajaran. Kegiatan tersebut berlangsung 

lebih baik dibanding kegiatan pendahuluan siklus I. Siswa mampu mengondisikan 

dirinya dengan baik untuk mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan. 

Kegiatan apersepsi juga berlangsung lebih interaktif karena siswa tampak antusias 

bertanya jawab dengan guru tentang kepewaraan. Siswa sudah tidak malu untuk 

bertanya jawab dengan guru. Mereka juga terlihat sudah lebih mempersiapkan 

diri. Motivasi yang diberikan melalui tujuan dan manfaat pembelajaran yang 

disampaikan kepada siswa juga berpengaruh pada antusiasme dan keseriusan 

siswa terhadap pembelajaran.  

Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan pertama 

siklus II, yaitu (1) guru memberi pertanyaan kepada seluruh siswa tentang 

kepewaraan dan meminta siswa secara mandiri memikirkan jawaban atas 

pertanyaan tersebut, guru menjelaskan apa saja yang harus dicermati saat 

membawakan acara (eksplorasi) (think), (2) siswa dengan antusias menuju ke 

laboratorium bahasa untuk mencermati tayangan video. Siswa dengan penuh rasa 

ingin tahu menggali informasi tentang kepewaraan melalui kegiatan mencermati 



103 
 

 

tayangan video yang diputarkan oleh guru (eksplorasi). Jika masih belum paham, 

siswa berani untuk bertanya dengan bahasa yang santun, (3) siswa kembali ke 

ruang kelas dengan tertib untuk diskusi bersama guru. Siswa saling bekerja sama 

untuk menyimpulkan tata cara pewara dalam membawakan acara dan menentukan 

garis besar susunan acara. Kegiatan ini sekaligus untuk membiasakan sikap 

mandiri dan tanggung jawab. Guru memberi penguatan atas jawaban siswa 

(konfirmasi), (4) siswa mendapat teks susunan acara yang akan dibawakan, (5) 

siswa duduk berhadapan dengan pasangannya untuk berlatih membawakan acara 

sesuai dengan susunan acara yang didapatkan. Siswa yang satu berlatih menjadi 

pewara, sedangkan pasangannya memberi mengamati dan memberikan penilaian 

sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan oleh guru. Kegiatan ini sekaligus 

untuk membiasakan sikap tanggung jawab dan kerja sama siswa (elaborasi) (pair), 

(6) guru mendampingi dan memberi saran kepada siswa saat berlatih 

membawakan acara.  

             

Gambar 4.3 Siswa Mencermati Tayangan Video  
Untuk Menggali Informasi Tentang Kepewaraan (Think) Siklus II 

 

Pengalaman siswa melaksanakan pembelajaran keterampilan 

kepewaraan pada siklus I membuat mereka makin senang dan tertarik dengan 
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pembelajaran ini. Ketertarikan tersebut ditunjukkan siswa melalui sikap serius 

mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung, baik pada tahap think maupun 

tahap pair. Siswa sudah melaksanakan tahap think dengan baik. Hampir seluruh 

siswa memperhatikan penjelasan guru dan fokus mencermati tayangan video 

sehingga mereka lebih paham tentang kepewaraan. Pada saat diskusi, siswa sudah 

berani berpendapat secara jujur  dan menanggapi atau mengapresiasi pendapat 

teman, serta bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Siswa juga 

melaksanakan tahap pair siklus II dengan lebih baik dibanding siklus I. Siswa 

berlatih membawakan acara dengan sungguh-sungguh. 

  

             

Gambar 4.4 Siswa Berlatih Membawakan Acara (Pair) Siklus II 
 

Tahap pair pada siklus II sedikit berbeda dengan siklus I, yaitu guru 

mendampingi proses siswa berlatih membawakan acara dan memberi saran 

kepada siswa agar membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar serta 

santun. Kegiatan ini berpengaruh pada keseriusan siswa berlatih.        

Kegiatan penutup pembelajaran pertemuan pertama siklus II 

dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan, yaitu (1) siswa bersama guru 
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menyimpulkan inti pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share, (2) siswa merefleksi pembelajaran yang baru saja 

berlangsung, (3) guru memberi tugas kepada siswa untuk tampil sebagai pewara 

pada pertemuan berikutnya sebagai kegiatan tindak lanjut.  

 

4.1.3.1.2 Proses Pembelajaran Siklus II Pertemuan Kedua 

Proses pembelajaran pertemuan kedua merupakan lanjutan dari 

pertemuan pertama. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Proses pembelajaran pertemuan kedua 

diuraikan sebagai berikut ini. 

Kegiatan pendahuluan pertemuan kedua yang dilakukan pada 

pembelajaran siklus II, yaitu guru (1) mengondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran, (2) mengaitkan materi pembelajaran yang lalu dengan materi 

pembelajaran hari ini sebagai apersepsi, dan (3) menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran. Kegiatan tersebut tampak lebih interaktif dibanding siklus 

I. Siswa sudah mengondisikan dirinya dengan baik untuk mengikuti 

pembelajaran. Siswa menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran ketika guru 

melakukan apersepsi dengan cara mengaitkan materi pembelajaran pertemuan 

pertama dengan materi pembelajaran pertemuan kedua. Siswa antusias bertanya 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepewaraan. Mereka juga makin 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan setelah guru 

menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. 

Kegiatan inti pertemuan kedua dilakukan dengan menerapkan tahap 

share. Kegiatan inti pertemuan kedua yang dilakukan pada pembelajaran siklus II, 
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yaitu (1) guru mengingatkan kembali kepada siswa tentang tatacara atau hal-hal 

yang perlu diperhatikan pewara dalam membawakan acara (eksplorasi), (2) 

dengan penuh percaya diri, siswa tampil membawakan acara dengan bahasa yang 

baik dan benar, serta santun di depan kelas (konfirmasi) (share), (3) guru menilai 

dan memberi saran atas penampilan setiap siswa, (4) siswa yang berhasil tampil 

dengan baik mendapat hadiah, sedangkan siswa yang belum berhasil mendapat 

motivasi dari guru untuk belajar lebih baik lagi.  

Suasana pembelajaran pertemuan kedua siklus II jauh lebih kondusif 

dibanding siklus I. Sudah banyak siswa yang tampil membawakan acara di depan 

kelas dengan penuh percaya diri. Kepercayaan diri siswa muncul karena siswa 

sudah memiliki pengalaman tampil pada pembelajaran siklus I dan sungguh-

sungguh berlatih membawakan acara pada tahap pair siklus II. Siswa merasa 

senang dan beruntung karena guru menerapkan pola kooperatif think-pair-share 

pada pembelajaran keterampilan kepewaraan. Siswa mendapat banyak 

kesempatan untuk berlatih sebelum tampil membawakan acara di depan kelas. 

Pada siklus II ini, kebanyakan siswa sudah tidak takut ditertawakan teman 

sekelasnya jika tampil membawakan acara di depan kelas. Meskipun demikian, 

masih ada beberapa siswa yang menunjukkan kecemasan komunikasi saat tampil 

membawakan acara di depan kelas karena kurang berlatih.  

Pembelajaran pertemuan kedua berakhir dengan melaksanakan kegiatan 

penutup. Kegiatan penutup yang dilakukan, yaitu (1) siswa bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran kepewaraan, (2) siswa merefleksi pembelajaran 

yang baru saja berlangsung. Siswa tampak senang setelah mengikuti pembelajaran 
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keterampilan kepewaraan. Mereka mampu menyampaikan kesan terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung dengan bahasa yang santun. Mereka juga 

tidak takut untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

4.1.3.2 Hasil Tes Keterampilan Kepewaran Siswa setelah mengikuti 

Pembelajaran Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan Video 

dengan Pola Kooperatif Think-Pair-Share pada Siklus II 

 
Penilaian tes keterampilan kepewaraan siswa pada siklus II juga dilakukan 

berdasarkan lima aspek, yaitu (1) kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat), 

(2) kelancaran, (3) ekspresi dan santun kinestetik, (4) percaya diri, (5) variasi 

intonasi. Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa pada Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Jumlah 
Nilai 

Rata-
Rata 

1 Sangat Baik 85-100 4 9 367 

79,9 
2 Baik 75-84 35 76 2823 
3 Cukup 65-74 6 13 423 
4 Kurang 0-64 1 2 61 
  Jumlah  46 100 3674 

 

Data tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas VIII-7 pada 

siklus II mencapai 79,9 atau berkategori baik. Hasil tersebut telah mencapai target 

yang ditentukan, yaitu 75 atau lebih. Hasil tes keterampilan kepewaraan pada 

siklus II untuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 dicapai 4 siswa 

atau 9%, kategori baik dengan rentang nilai 75-84 dicapai 35 siswa atau 76%, 
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kategori cukup dengan rentang nilai 65-74 dicapai 6 siswa atau 13%, dan kategori 

kurang dengan rentang nilai 0-64 dicapai 1 siswa atau 2%.  

Hasil tes keterampilan kepewaraan setiap aspek penilaian keterampilan 

kepewaraan pada siklus II dipaparkan sebagai berikut ini. 

 

4.1.3.2.1 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kebahasaan (Pilihan 
Kata dan Struktur Kalimat) pada Siklus II 
 
Aspek kebahasaan siswa dikategorikan sangat baik jika siswa berbicara 

dengan pilihan kata dan struktur kalimat yang sangat tepat, jelas, dan bervariasi. 

Bobot aspek kebahasaan pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 7, 

sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan 

yaitu 28. Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa aspek kebahasaan (pilihan kata 

dan struktur kalimat) siklus II dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini. 

Tabel 4.15 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kebahasaan (Pilihan 
Kata dan Struktur Kalimat) pada Siklus II 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 28 2 4 8 

21,3 
2 Baik 21 44 96 132 
3 Cukup 14 0 0 0 
4 Kurang 7 0 0 0 
  Jumlah  46 100 140 

 

Data tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan kepewaraan 

untuk aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat) pada siklus II 

mencapai skor rata-rata kelas 21,3. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek 

kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat) pada siklus II untuk kategori sangat 

baik dengan skor maksimal 28 dicapai 2 siswa atau 4% dan kategori baik dengan 
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skor maksimal 21 dicapai 44 siswa atau 96%. Pada siklus II ini tidak ada siswa 

yang mendapat hasil tes keterampilan kepewaraan dengan kategori cukup ataupun 

kurang.   

 

4.1.3.2.2 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kelancaran pada 
Siklus II 
 
Aspek kelancaraan siswa pada tes keterampilan kepewaraan dinilai 

sangat baik jika siswa berbicara secara sangat lancar, tidak tersendat-sendat, tidak 

terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Bobot aspek kebahasaan pada tes 

keterampilan kepewaraan ini, yaitu 5, sedangkan skor maksimal yang dapat 

diperoleh siswa pada aspek kebahasaan yaitu 20. Hasil tes keterampilan 

kepewaraan aspek kelancaraan siklus II dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Kelancaran pada 
Siklus II 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 20 27 59 108 

17,8 
2 Baik 15 18 39 54 
3 Cukup 10 1 2 2 
4 Kurang 5 0 0 0 
  Jumlah  46 100 164 

 

Data tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan kepewaraan 

aspek kelancaran pada siklus II mencapai skor rata-rata kelas 17,8. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek kelancaran pada siklus II untuk kategori sangat 

baik dengan skor maksimal 20 dicapai 27 siswa atau 59%, kategori baik dengan 

skor maksimal 15 dicapai 18 siswa atau 39%, dan kategori cukup dengan skor 

maksimal 10 dicapai 1 siswa atau 2%. Pada siklus II ini tidak ada siswa yang 

mendapat skor 5 atau berkategori kurang.  
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4.1.3.2.3 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Ekspresi dan Santun 
Kinestetik pada Siklus II 
 
Aspek ekspresi dan santun kinestetik siswa pada tes keterampilan 

kepewaraan dinilai sangat baik jika ekspresi dan sikap yang ditunjukkan sangat 

sesuai dengan acara, serta pandangan mata yang sangat menyeluruh pada audiens. 

Bobot aspek kebahasaan pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 5, 

sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan 

yaitu 20. Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa dapat dilihat pada tabel 4.17 

berikut ini.  

Tabel 4.17 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Ekspresi dan Santun 
Kinestetik pada Siklus II 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 20 1 2 4 

14,6 
2 Baik 15 40 87 120 
3 Cukup 10 5 11 10 
4 Kurang 5 0 0 0 
  Jumlah  46 100 134 

 

Data tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan kepewaraan 

untuk aspek ekspresi dan santun kinestetik mencapai skor rata-rata kelas 14,6. 

Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek ekspresi dan santun kinestetik pada 

siklus II untuk kategori sangat baik dengan skor maksimal 20 dicapai 1 siswa atau 

2%, kategori baik dengan skor maksimal 15 dicapai 40 siswa atau 87%, dan 

kategori cukup dengan skor maksimal 10 dicapai 5 siswa atau 11%. Siklus II ini 

tidak ada siswa yang mendapat hasil tes keterampilan kepewaraan untuk aspek 

ekspresi dan santun kinestetik dengan skor maksimal 5 atau berkategori kurang.  
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4.1.3.2.4 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Percaya Diri pada 
Siklus II 
 
Aspek percaya diri siswa pada tes keterampilan kepewaraan dinilai 

sangat baik saat siswa membawakan acara di depan kelas jika siswa tidak 

menunjukkan kecemasan komunikasi saat membawakan acara. Bobot aspek 

percaya diri pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 4, sedangkan skor 

maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan yaitu 16. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek kepercayaan diri dapat dilihat pada tabel 4.18 

berikut ini.   

Tabel 4.18 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Percaya Diri pada 
Siklus II 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 16 26 57 104 

14,3 
2 Baik 12 20 43 60 
3 Cukup 8 0 0 0 
4 Kurang 4 0 0 0 
  Jumlah  46 100 164 

 

Data tabel 4.18 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan kepewaraan 

aspek percaya diri pada siklus II mencapai skor rata-rata kelas 14,3. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek percaya diri pada siklus II untuk kategori sangat 

baik dengan skor maksimal 16 dicapai 26 siswa atau 57% dan kategori baik 

dengan skor maksimal 12 dicapai 20 siswa atau 43%. Pada siklus II ini tidak ada 

siswa yang mendapat hasil tes dengan kategori cukup ataupun kurang.  
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4.1.3.2.5 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Variasi Intonasi pada 
Siklus II 
 
Aspek variasi intonasi pada tes keterampilan kepewaraan siswa 

berkaitan dengan intonasi yang digunakan saat membawakan acara dan volume 

suara. Bobot aspek percaya diri pada tes keterampilan kepewaraan ini, yaitu 4, 

sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada aspek kebahasaan 

yaitu 16. Siswa dikatakan memiliki variasi intonasi sangat baik jika berbicara 

dengan intonasi yang sangat bervariasi dan volume suara yang jelas sehingga 

audiens tidak bosan. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek variasi intonasi 

dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini.  

Tabel 4.19 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Aspek Variasi Intonasi pada 
Siklus II 

No. Kategori Skor 
Maks.

Frekuensi Persentase
(%) 

Jumlah 
Skor 

Skor 
Rata-Rata 

1 Sangat Baik 16 3 7 12 

11,9 
2 Baik 12 39 85 117 
3 Cukup 8 4 9 8 
4 Kurang 4 0 0 0 
  Jumlah  46 100 137 

 

Data tabel 4.19 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan kepewaraan 

aspek variasi intonasi pada siklus II mencapai skor rata-rata kelas 11, 9. Hasil tes 

untuk kategori sangat baik dengan skor maksimal 16 dicapai 3 siswa atau 7%, 

kategori baik dengan skor maksimal 12 dicapai 39 siswa atau 85%, kategori cukup 

dengan skor maksimal 8 dicapai 4 siswa atau 9%. Pada siklus II ini tidak ada 

siswa yang mendapat hasil tes dengan kategori kurang. 
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4.1.3.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah mengikuti Pembelajaran 
Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan Video dengan Pola 
Kooperatif Think-Pair-Share pada Siklus II 
 

Perubahan perilaku siswa dapat diketahui berdasarkan data nontes berupa 

observasi, wawancara, jurnal guru, jurnal siswa, dan dokumentasi. Hasil tersebut 

diuraikan sebagai berikut ini. 

 

4.1.3.3.1 Hasil Obervasi Siklus II 

Perilaku siswa pada siklus II berubah menjadi lebih baik daripada pada 

siklus I setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. Perubahan perilaku 

tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jumlah siswa yang menunjukkan 

perilaku positif.  

Antusiasme terhadap pembelajaran siklus II lebih baik dibandingkan 

siklus I. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 24 siswa atau sebesar 52,17% yang 

antusias bertanya ketika menemukan kesulitan, 36 siswa atau sebesar 78,26% 

yang berani menjawab pertanyaan dari guru dan siswa lain, 45 siswa atau sebesar 

97,83% yang berani berpendapat secara jujur saat diskusi, dan 45 siswa atau 

97,83% yang menanggapi atau mengapresiasi pendapat teman. Berdasarkan hasil 

tersebut, perubahan perilaku siswa pada siklus II ditunjukkan dengan 

bertambahnya 12 siswa yang antusias bertanya ketika menemukan kesulitan, 16 

siswa yang berani menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lainnya, 1 siswa 

yang berani berpendapat secara jujur saat diskusi, dan 7 siswa yang menanggapi 

atau mengapresiasi pendapat teman.   
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Perubahan perilaku siswa pada siklus II terjadi karena siswa merasa 

lebih akrab dengan guru sehingga tidak malu lagi untuk bertanya ketika 

menemukan kesulitan. Motivasi guru kepada siswa untuk bangga menggunakan 

bahasa Indonesia membuat siswa mulai membiasakan diri berbicara dalam bahasa 

Indonesia, sehingga siswa tidak takut lagi untuk menjawab pertanyaan dari guru 

atau siswa lain. Siswa yang mengalami perubahan perilaku tersebut, diantaranya 

R28, R36. Pada siklus I, R28 tidak berani menjawab pertanyaan dari guru 

menggunakan bahasa Indonesia. Setelah mendapat motivasi, R28 mulai berani 

menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan R28, R36 sudah 

berani menjawab pertanyaan guru pada siklus, tetapi belum antusias bertanya 

karena merasa belum akrab dengan guru sehingga enggan menyampaikan 

pertanyaan. Setelah merasa akrab pada siklus II, R36 menunjukkan perilaku 

antusias bertanya ketika menemukan kesulitan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa antusiasme siswa terhadap pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share 

siklus II mengalami perubahan yang lebih baik daripada siklus I.  

Keseriusan siswa mengikuti pembelajaran siklus II mencapai persentase 

100%. Berdasarkan hasil observasi, jumlah siswa yang mempersiapkan diri 

dengan baik untuk mengikuti pembelajaran sebanyak 46 siswa. Jumlah ini 18 

siswa lebih banyak daripada siklus I. Siswa yang memperhatikan penjelasan guru 

bertambah 2 siswa menjadi 46 siswa atau sebesar 100%, sedangkan siswa yang 

fokus mencermati tayangan video bertambah 3 siswa menjadi 46 siswa.  
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Tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas pada siklus II mengalami 

perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan tanggung jawab siswa pada 

siklus I. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 46 siswa atau 100% yang bekerja 

sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas, 39 siswa atau 84,78% yang berlatih 

dengan sungguh-sungguh untuk membawakan acara, dan 40 siswa atau sebesar 

86,96% yang dengan penuh percaya diri tampil membawakan acara di depan 

kelas. Dengan begitu, perubahan tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas pada 

siklus II ditunjukkan dengan bertambahnya 7 siswa yang bekerja sama dengan 

baik untuk menyelesaikan tugas, 9 siswa yang berlatih dengan sungguh-sungguh 

untuk membawakan acara, dan 20 siswa yang penuh percaya diri tampil 

membawakan acara di depan kelas.  

 

4.1.3.3.2 Hasil Wawancara Siklus II 

Wawancara pada siklus II juga dilaksanakan setelah pembelajaran 

berlangsung. Responden yang menjadi narasumber, yaitu R.21,36,7. Mereka 

adalah siswa yang mendapat nilai rendah, sedang, dan tinggi pada siklus II. 

Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber siklus II sama seperti pertanyaan 

yang diajukan kepada narasumber siklus I. berdasarkan hasil wawancara siklus II, 

diketahui bahwa siswa berminat dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan. 

R.21 dan R.7 berminat dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan karena 

mereka dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang kepewaraan. 

Mereka menjadi lebih paham tentang cara membawakan acara dengan bahasa 

yang baik dan benar. Berbeda dengan kedua temannya, R.36 merasa agak 

berminat dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan karena cukup 
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menyenangkan untuk dipelajari. Meskipun demikian, para responden merasa 

senang dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan yang telah berlangsung. 

Kesempatan berlatih membawakan acara dan bimbingan guru saat latihan 

membuat siswa merasa lebih mudah dan lancar saat tampil membawakan acara di 

depan kelas. Tayangan video yang digunakan saat pembelajaran juga memperjelas 

pemahaman mereka tentang kepewaraan. Pembelajaran menjadi makin 

menyenangkan dengan cara guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa 

dengan santai. Selain merasakan kemudahan selama mengikuti pembelajaran 

keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-

pair-share, para responden juga merasakan kesulitan. R.21 yang mendapat nilai 

rendah merasa sulit menentukan ekspresi dan intonasi yang tepat saat 

membawakan acara. R.36 yang mendapat nilai sedang merasa sulit membawakan 

acara karena sedang sakit, sedangkan R.7 yang mendapat nilai tinggi hanya 

merasa sulit menahan malu. 

 

4.1.3.3.3 Hasil Jurnal Siklus II 

Hasil jurnal siklus II juga diperoleh dari jurnal guru dan siswa. hasil 

kedua jurnal tersebut dipaparkan sebagai berikut ini. 

 

4.1.3.3.3.1 Hasil Jurnal Guru Siklus II 

Jurnal guru memuat informasi tentang pendapat guru mengenai (1) 

suasana pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share, (2) respons siswa terhadap tayangan video yang 

digunakan, (3) respons siswa dalam mengikuti pembelajaran, (4) kepercayaan diri 
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siswa saat tampil membawakan acara, dan (5) tayangan video dan pola kooperatif 

think-pair-share yang digunakan dalam pembelajaran. Hasil jurnal guru mengenai 

hal tersebut, sebagai berikut ini. 

Suasana pembelajaran lebih kondusif dan interaktif. Siswa sudah 

mengondisikan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Siswa 

memerhatikan guru ketika pembelajaran dimulai. Siswa menunjukkan 

ketertarikannya terhadap pembelajaran melalui kegiatan bertanya. Siswa 

merespons positif terhadap tayangan video yang digunakan dalam pembelajaran 

kepewaraan. Semua siswa terlihat antusias mencermati tayangan video untuk 

menjawab pertanyaan tentang kepewaraan. Siswa juga merespons positif terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. Mereka mengikuti tahap think-pair-share 

dengan lebih baik. Tahap think, siswa menggali informasi tentang kepewaraan. 

Tahap pair, siswa sudah berlatih membawakan acara dengan sungguh-sungguh. 

Siswa terlihat senang dan lebih percaya diri setelah guru mendampingi dan 

memberi saran saat kegiatan berlatih. Pada tahap share, kebanyakan siswa sudah 

lebih percaya diri tampil membawakan acara di depan kelas. Kepercayaan diri 

siswa ketika tampila sebagai pewara pada siklus II lebih tinggi dibanding siklus I. 

Perubahan tersebut terlihat dari sikap siswa saat membawakan acara. Siswa sudah 

terlihat lebih tenang. Mereka membawakan acara dengan suara yang jelas dan 

jarang menunjukkan kecemasan komunikasi. Tayangan video tentang kepewaraan 

yang digunakan dalam pembelajaran dapat memperjelas pemahaman siswa 

tentang pewara dan acara yang dibawakannya. Tayangan video tersebut juga 

terlihat disenangi siswa. Pola kooperatif think-pair-share efektif untuk 
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menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pengetahuan 

siswa tentang kepewaraan digali melalui tahap think. Tahap pair memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berlatih membawakan acara secara bergantian 

dengan pasangannya. Cara ini efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa 

saat tampil membawakan acara. Tahap share memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan hasil latihannya di depan kelas. Tahap think-pair-share yang 

diterapkan dalam pembelajaran ini sangat membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran keterampilan kepewaraan. 

 

4.1.3.3.3.2 Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

Jurnal siswa pada siklus II memuat informasi tentang (1) perasaan siswa 

selama mengikuti pembelajaran kepewaraan, (2) kesulitan yang dialami siswa 

dalam membawakan acara, (3) tanggapan siswa mengenai tayangan video yang 

digunakan dalam pembelajaran kepewaraan, (4) kesan siswa terhadap gaya 

mengajar guru, dan (5) saran untuk pembelajaran keterampilan kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share.  

Hasil jurnal siswa pada siklus II menerangkan bahwa siswa merasa 

sangat senang mengikuti pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video 

dengan pola kooperatif think-pair-share walaupun beberapa siswa masih 

mengalami kesulitan dalam membawakan acara, seperti sulit menentukan ekspresi 

wajah dan intonasi yang tepat. Kesulitan tersebut muncul karena siswa kurang 

percaya diri. Meskipun demikian, siswa merasa terbantu dengan tayangan video 

yang digunakan saat pembelajaran kepewaraan berlangsung. Tayangan video 
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tersebut memperjelas pemahaman siswa tentang kepewaraan. Siswa dapat 

mengetahui tata cara pewara dalam membawakan acara resmi. Siswa juga dapat 

menentukan garis besar susunan acara. Selain merasa terbantu dengan tayangan 

video yang digunakan saat pembelajaran, siswa juga terkesan dengan gaya 

mengajar guru. Hal itu karena guru menerapkan pola kooperatif think-pair-share 

dalam pembelajaran. Siswa merasa senang karena pembelajaran yang berlangsung 

menjadi menarik, tidak membosankan, dan tidak terlalu tegang. Pembelajaran 

keterampilan kepewaraan akan lebih baik jika tayangan video yang ditampilkan 

saat pembelajaran lebih bervariasi dan kesempatan siswa mempraktikkan 

keterampilan kepewaraan lebih banyak. 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi siklus II terdiri atas refleksi proses, hasil, dan perubahan 

perilaku. Refleksi dilakukan berdasarkan hasil penelitian siklus II, baik hasil tes 

maupun nontes. Refleksi siklus II diuraikan sebagai berikut ini. 

 

4.1.3.4.1 Refleksi Proses Siklus II 

Pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share siklus II berlangsung lancar dan bertambah baik 

dibandingkan pembelajaran siklus I. Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 

sudah ditunjukkan melalui keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran dan 

tanggung jawab siswa untuk menyelesaikan tugas. Pada tahap think, siswa secara 

individual memikirkan tentang tata cara pewara membawakan acara resmi dan 

fokus mencermati tayangan video untuk menggali informasi tentang kepewaraan. 
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Pada tahap pair, siswa lebih bersungguh-sungguh untuk berlatih membawakan 

acara dan bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Pada tahap share, 

kebanyakan siswa sudah percaya diri tampil membawakan acara di depan kelas.  

  

4.1.3.4.2 Refleksi Hasil Siklus II 

Hasil tes keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 setelah mengikuti 

pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut ini. 

Tabel 4.20 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Tiap Aspek Penilian 
pada Siklus II 

No. Aspek Penilaian Rata-Rata 
1 Kebahasaan (Pilihan Kata dan Struktur Kalimat) 21,3 
2 Kelancaran 17,8 
3 Ekspresi dan Santun Kinestetik 14,6 
4 Percaya Diri 14,3 
5 Variasi Intonasi 11,9 

Nilai Rata-Rata Kelas 79,9 
 

Data tebel 4.20 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan kepewaraan 

siswa kelas VIII-7 setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola kooperatif think pair share siklus II mencapai 

nilai rata-rata kelas 79,9. Hasil tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan, 

yaitu mencapai nilai rata-rata kelas 75 atau lebih. Aspek penilaian keterampilan 

kepewaraan pada siklus II sudah meningkat dibanding pada siklus I meskipun 

belum mencapai skor maksimal yang diharapkan. Hasil tes keterampilan 

kepewaraan pada siklus II untuk aspek (1) kebahasaan (pilihan kata dan struktur 

kalimat) mencapai skor rata-rata kelas 21,3, (2) kelancaran mencapai skor rata-
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rata kelas 17,8, (3) ekspresi dan santun kinestetik mencapai skor rata-rata kelas 

14,6, (4) percaya diri mencapai skor rata-rata kelas 14,3, dan (5) variasi intonasi 

mencapai skor rata-rata kelas 11,9. Pencapaian skor rata-rata kelas tersebut dapat 

dilihat pada diagram 4.2 berikut ini.    

 

Diagram 4.2 Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan pada tiap Aspek Penilaian 
Siklus II 

 

Data pada diagram 4.2 menunjukkan bahwa tiap aspek penilaian 

keterampilan kepewaraan pada siklus II mengalami peningkatan dibanding pada 

siklus I meskipun belum mencapai skor maksimal yang diharapkan. Skor 

maksimal aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat), yaitu 28. Hasil tes 

keterampilan kepewaraan siswa pada aspek ini belum mencapai skor maksimal 

karena diksi dan struktur kalimat yang digunakan beberapa siswa saat 

membawakan acara kurang jelas dan variasi. 
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Skor maksimal aspek kelancaran dan aspek ekpresi dan santun 

kinestetik, yaitu 20. Hasil tes keterampilan siswa pada aspek kelancaran belum 

mencapai skor maksimal karena beberapa siswa masih berbicara terlalu cepat dan 

kadang-kadang agak tersendat. Hasil tes keterampilan kepewaraan pada aspek 

ekspresi dan santun kinestetik juga belum mencapai skor maksimal karena 

beberapa siswa masih sulit menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan acara 

yang dibawakan. Selain itu, pandangan mata siswa kadang kurang menyeluruh.  

Skor maksimal aspek percaya diri dan aspek variasi intonasi, yaitu 16. 

Hasil tes keterampilan kepewaraan pada aspek percaya diri belum mencapai skor 

maksimal karena beberapa siswa kadang-kadang menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat membawakan acara di depan kelas, sedangkan pada aspek variasi 

intonasi belum memenuhi target karena beberapa siswa kesulitan memvariasikan 

intonasi saat membawakan acara.  

 

4.1.3.4.3 Refleksi Perubahan Perilaku Siklus II 

Siswa menunjukkan perubahan perilaku setelah mengikuti 

pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share pada siklus II. Perubahan perilaku tersebut dapat 

diketahui dari antusiasme siswa terhadap pembelajaran, keseriusan siswa 

mengikuti proses pembelajaran, dan tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas. 

Sepuluh aspek pengamatan perilaku siswa yang mencerminkan tiga hal tersebut 

mengalami peningkatan pada siklus II. Kesepuluh aspek pengamatan perilaku 

yang dimaksud, yaitu (1) antusias bertanya ketika menemukan kesulitan,  (2) 

berani menjawab pertanyaan dari guru dan siswa, (3) berani berpendapat secara 
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jujur saat diskusi, (4) menanggapi atau mengapresiasi pendapat teman, (5) 

mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran, (6) 

memperhatikan penjelasan guru , (7) fokus mencermati tayangan video, (8) siswa 

bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas, (9) berlatih dengan 

sungguh-sungguh untuk membawakan acara, dan (10) penuh percaya diri tampil 

membawakan acara di depan kelas.  

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian ini meliputi deskripsi proses 

pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

think-pair-share, peningkatan hasil keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7, 

dan perubahan perilaku siswa kelas VIII-7 setelah mengikuti pembelajaran 

keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola think-pair-share. 

Pembahasan mengenai ketiga hal tersebut dipaparkan sebagai berikut ini. 

 

4.2.1.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan 

Video dengan Pola Kooperatif Think-Pair-Share 

 
Proses pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video 

dengan pola kooperatif think-pair-share pada siklus I dan siklus II telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun. 

Pembelajaran pada setiap siklus berlangsung sebanyak dua kali pertemuan. Setiap 

pertemuan terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.    
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Kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan pada setiap pertemuan 

bertujuan untuk menyiapkan siswa agar dapat mengikuti proses kegiatan inti 

pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II, 

kegiatan pendahuluan siklus II berlangsung lebih baik dibanding siklus I. Siswa 

dapat mengondisikan dirinya dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Siswa 

merasa tertarik dengan pembelajaran keterampilan kepewaraan. Ketertarikan 

tersebut ditunjukkan dengan antusiasme terhadap pembelajaran. Siswa tampak 

lebih antusias melaksanakan kegiatan apersepsi pada siklus II dibanding siklus I. 

Motivasi siswa mengikuti pembelajaran makin meningkat dari siklus I ke siklus 

II. Hal ini karena guru tidak lupa menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

kepada siswa. 

Kegiatan inti pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap pertemuan 

siklus I dan siklus II merupakan pemberian tindakan pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

Tahap think dan pair dilaksanakan pada pertemuan pertama, sedangkan tahap 

share dilaksanakan pada pertemuan kedua. Kegiatan yang dilaksanakan pada 

setiap siklus hampir sama, hanya saja pada siklus II guru lebih memotivasi siswa 

agar dapat tampil membawakan acara dengan baik. Selain itu, guru juga 

mendampingi siswa saat berlatih membawakan acara.   

Pelaksanaan tahap think pada siklus I sudah cukup baik. Siswa 

memikirkan jawaban atas pertanyaan guru tentang kepewaraan dan mencermati 

tayangan video pewara untuk menggali informasi tentang kepewaraan. Namun, 

masih ada siswa yang belum berkonsentrasi dengan baik untuk melaksanakan 
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kegiatan tersebut. Siswa tampak kurang memerhatikan tayangan video yang 

ditampilkan. Aktivitas siswa mencermati tayangan video untuk menggali 

informasi (think) pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada gambar 4.5 dan 4.6 

berikut ini. 

      

Gambar 4.5 Mencermati Tayangan          
Gambar 4.6 Siswa Mencermati Tayangan  

Video (Think) Siklus I                                     Video (Think) Siklus II 
 

Pelaksanaan tahap think pada siklus II lebih baik dibanding siklus I. Pada 

siklus I, masih ada siswa yang terlihat belum fokus mencermati tayangan video, 

sedangkan pada siklus II semua siswa terlihat fokus mencermati tayangan video. 

Siswa tampak tertarik dengan tayangan video yang digunakan saat pembelajaran 

siklus I dan siklus II. Ketertarikan siswa terhadap tayangan video terlihat ketika 

mereka fokus mencermati tayangan video untuk menggali informasi tentang 

kepewaraan. 
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Pelaksanaan tahap pair siklus II lebih maksimal dibanding siklus I. Siswa 

berlatih membawakan acara secara bergantian dengan pasangannya. Jika siswa 

yang satu berlatih, pasangannya mengamati dan mengapresiasi siswa yang 

berlatih. Kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian. Aktivitas siswa berlatih 

membawakan acara (pair) pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada gambar 

4.7 dan 4.8 berikut ini.   

    

Gambar 4.7 Siswa Berlatih                         Gambar 4.8 Siswa Berlatih       
Membawakan Acara (Pair) Siklus I               Membawakan Acara (Pair) Siklus II 

 
Siswa tampak lebih serius berlatih membawakan acara pada siklus II 

dibanding siklus I. Beberapa siswa terlihat masih belum memanfaatkan waktu 

berlatih pada siklus I. Keadaan tersebut berubah setelah siswa mendapat 

pendampingan guru saat berlatih membawakan acara pada siklus II. Hal ini 

berpengaruh pada kesungguhan mereka melaksanakan latihan secara bergantian 

dengan pasangannya. Siswa sudah bersungguh-sungguh berlatih membawakan 

acara pada siklus II. Berdasarkan hasil wawancara, siswa merasa senang karena 

mendapat waktu berlatih sebelum tampil membawakan acara di depan kelas.  

Pelaksanaan tahap share pada siklus II lebih baik dibanding siklus I. 

Pada tahap ini siswa tampil membawakan acara di depan kelas. Pada siklus I, guru 
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harus membujuk dan memotivasi siswa untuk tampil membawakan acara di depan 

kelas, sedangkan pada siklus II siswa sendiri yang berani tampil membawakan 

acara di depan kelas tanpa ditunjuk terlebih dahulu. Siswa cukup percaya diri 

tampil membawakan acara pada siklus I meskipun masih menunjukkan 

kecemasan komunikasi. Mereka masih grogi, takut salah berbicara, dan belum 

menguasai audiens. Hal ini karena mereka melaksanakan tahap pair dengan 

kurang baik sehingga mereka kekurangan waktu berlatih. Namun, siswa sudah 

mulai menunjukkan kepercayaan diri mereka saat tampil membawakan acara pada 

siklus II. Siswa sudah tidak takut untuk berbicara di depan teman-temannya.  

Kegiatan penutup yang dilaksanakan pada setiap pertemuan siklus I dan 

siklus II bertujuan untuk menguatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran 

keterampilan kepewaraan yang telah mereka laksanakan. Siswa dapat merefleksi 

pembelajaran yang telah berlangsung melalui kesan yang disampaikan mereka 

dengan bahasa yang santun. Siswa tampak lebih berani menyampaikan simpulan 

atas pembelajaran yang telah berlangsung pada siklus II dibanding siklus I. 

Kegiatan ini membiasakan siswa untuk berani berbicara di depan umum. 

Berdasarkan uraian tersebut, proses pembelajaran siklus II berlangsung 

lebih lancar dibanding siklus I. Proses pembelajaran siklus I sudah berjalan lancar, 

tetapi terdapat beberapa siswa yang belum dapat mengikuti pembelajaran 

keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think 

pair share dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh model pembelajaran yang 

diterapkan guru pada pembelajaran keterampilan kepewaraan merupakan model 

baru yang diterima siswa. Proses pembelajaran berbicara yang selama ini 
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berlangsung di SMP Negeri 1 Wonokerto kurang banyak memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berlatih dan tampil berbicara di depan umum. Siswa lebih 

banyak mendengarkan daripada berbicara. Akibatnya, siswa masih kesulitan 

mengikuti proses pembelajaran siklus I meskipun mereka merasa senang dengan 

pembelajaran yang berlangsung.  

Berbeda dengan siklus I, proses pembelajaran siklus II berlangsung lebih 

lancar. Hampir semua siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think pair share siklus 

II dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pengalaman siswa mengikuti 

pembelajaran pada siklus I. Siswa tampak lebih siap dan aktif mengikuti 

pembelajaran siklus II. Perbaikan beberapa langkah pembelajaran yang 

dilaksanakan pada siklus II menjadikan pembelajaran lebih kondusif dan lebih 

baik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tayangan video dan penerapan pola 

kooperatif think-pair-share pada pembelajaran keterampilan kepewaraan siswa 

kelas VIII-7 dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 

kepewaraan dan keterampilan kepewaraan siswa. 

 

4.2.1.2 Peningkatan Hasil Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan 

Video dengan Pola Kooperatif Think-Pair-Share 

 
Hasil keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 berupa nilai rata-rata 

kelas VIII-7 yang diperoleh dari tes unjuk kerja keterampilan kepewaraan siswa 

pada prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata kelas pada setiap siklus 

tersebut saling dibandingkan untuk mengetahui peningkatan hasil keterampilan 
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kepewaraan siswa kelas VIII-7. Nilai rata-rata kelas VIII-7 pada prasiklus 

merupakan hasil tes keterampilan kepewaraan siswa sebelum diberi tindakan, 

sedangkan pada siklus I dan siklus II merupakan hasil tes keterampilan 

kepewaraan siswa setelah diberikan tindakan berupa pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think pair share. 

Peningkatan hasil keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 pada tiap 

aspek penilaian dari prasiklus ke siklus I, siklus I ke siklus II, dan prasiklus ke 

siklus II disajikan dalam tabel 4.21 berikut ini.  

Tabel 4.21 Peningkatan Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Kelas 
VIII-7 pada Tiap Aspek Penilaian Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II  

No. Aspek 
Penilaian 

Nilai Rata-Rata Peningkatan 

Prasiklus Siklus 
I 

Siklus 
II 

Prasiklus - 
Siklus I 

Siklus I - 
Siklus II 

Prasiklus - 
Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Kebahasaan 

(Pilihan 
Kata dan 
Struktur 
Kalimat) 

20,7 21 21,3 0,3 1 0,3 1 0,6 3 

2 Kelancaran 14 14,7 17,8 0,7 5 13,1 21 3,8 27 

3 Ekspresi 
dan Santun 
Kinestetik 

12,5 13 14,6 0,5 4 1,6 12 2,1 17 

4 Percaya 
Diri 

11,6 12,7 14,3 1,1 9 1,6 13 2,7 23 

5 Variasi 
Intonasi 

9 10,5 11,9 1,5 17 1,4 13 2,9 32 

Nilai Rata-Rata 
Kelas 

67,8 71,9 79,9 4,1 6 8 11 12,1 18 
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Data tabel 4.21 menunjukkan bahwa hasil keterampilan kepewaraan siswa 

kelas VIII-7 pada siklus I dan siklus II lebih baik dibanding pada prasiklus. Nilai 

rata-rata kelas VIII-7 pada prasiklus mencapai 67,8, sedangkan pada siklus I 

mencapai 71,9. Hasil tersebut belum mencapai target yang ditentukan, yaitu 75 

atau lebih. Namun, ada peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebanyak 4,1 atau 

6%. Sementara itu, nilai rata-rata kelas VIII-7 pada siklus II mencapai 79,9. Hasil 

tes pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan, baik dari siklus I ke siklus II 

maupun dari prasiklus ke siklus II. Peningkatan hasil tes keterampilan kepewaraan 

siswa dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas sebanyak 8 

atau 11%, sedangkan dari prasiklus ke siklus II terjadi peningkatan sebanyak 12,1 

atau 18%.   

 Peningkatan hasil tes keterampilan kepewaraan siswa juga terjadi pada 

setiap aspek penilaian keterampilan kepewaraan yang meliputi aspek (1) 

kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat), (2) kelancaran, (3) ekspresi dan 

santun kinestetik, (4) percaya diri, (5) variasi intonasi. Peningkatan kelima aspek 

penilaian tersebut dipaparkan sebagai berikut ini. 

Pertama, aspek kebahasaan (pilihan kata dan struktur kalimat). Hasil tes 

keterampilan kepewaraan aspek ini pada prasiklus mencapai skor rata-rata 20,7, 

sedangkan skor rata-rata pada siklus I meningkat sebanyak 0,3 atau 1% menjadi 

21. Sementara itu, skor rata-rata pada siklus II mencapai 21,3. Hasil tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II sebanyak 0,3 atau 1%, 

sedangkan peningkatan dari prasiklus ke siklus II terjadi sebanyak 0,6 atau 3%.  
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Peningkatan pada siklus I dan siklus II terjadi karena pilihan kata dan 

struktur kalimat yang digunakan siswa saat membawakan acara sudah tepat, jelas, 

dan bervariasi. Diksi atau pilihan kata merupakan salah satu faktor kebahasaan 

yang mempengaruhi keefektifan berbicara. Hal tersebut sesuai pendapat Badudu 

dan Shinta (2012:50) yang menjelaskan bahwa kata-kata yang digunakan 

hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Selain itu, pewara hendaknya 

menggunakan kata-kata yang sudah dikenal (akrab) di telinga masyarakat. Hal 

tersebut untuk mempermudah pendengar dalam memahami. 

Kedua, aspek kelancaran. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek ini 

pada prasiklus mencapai skor rata-rata 14, sedangkan skor rata-rata pada siklus I 

meningkat sebanyak 0,7 atau 5% menjadi 14,7. Sementara itu, skor rata-rata pada 

siklus II mencapai 17,8. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebanyak 3,1 atau 21%, sedangkan peningkatan dari prasiklus 

ke siklus II terjadi sebanyak 3,8 atau 27%. Peningkatan pada siklus I dan siklus II 

terjadi karena siswa sudah berbicara secara lancar, tidak tersendat-sendat, tidak 

terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Badudu dan Shinta (2012:50) yang mengungkapkan bahwa pewara harus 

berbicara secara lancar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat agar pendengar 

dapat dengan mudah memahaminya. Peningkatan hasil tes keterampilan 

kepewaraan pada aspek kelancaran terjadi karena siswa diberi banyak kesempatan 

berlatih membawakan acara saat pembelajaran berlangsung. Siswa berlatih secara 

bergantian dengan pasangannya. Siswa juga mendapat pengarahan dan saran dari 

guru saat latihan berlangsung sehingga mereka tidak berbicara terlalu cepat 



132 
 

 

ataupun terlalu lambat. Hal tersebut berpengaruh positif pada kelancaran siswa 

saat tampil sebagai pewara di depan kelas.  

Ketiga, aspek ekspresi dan santun kinestetik. Hasil tes keterampilan 

kepewaraan aspek ini pada prasiklus mencapai skor rata-rata 12,5, sedangkan skor 

rata-rata pada siklus I meningkat sebanyak 0,5 atau 4% menjadi 13. Sementara itu, 

skor rata-rata pada siklus II mencapai 14,6. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan hasil tes keterampilan kepewaraan siswa dari siklus I ke siklus II 

sebanyak 1,6 atau 12%, sedangkan peningkatan dari prasiklus ke siklus II terjadi 

sebanyak 2,1 atau 17%. Rendahnya nilai rata-rata kelas untuk aspek ini pada 

siklus I terjadi karena siswa merasa kesulitan untuk menentukan ekspresi wajah 

yang tepat saat membawakan acara meskipun sudah mencermati contoh ekspresi 

seorang pewara. Namun, kesulitan itu diatasi siswa dengan banyak berlatih 

membawakan acara dan menambah pengetahuan tentang kepewaraan dari 

berbagai sumber. Upaya tersebut berakibat baik pada nilai rata-rata kelas untuk 

aspek ekspresi dan santun kinestetik yang meningkat pada siklus II.  

Keempat, aspek percaya diri. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek ini 

pada prasiklus mencapai skor rata-rata 11,6, sedangkan skor rata-rata pada siklus I 

meningkat sebanyak 1,1 atau 9% menjadi 12,7. Sementara itu, skor rata-rata pada 

siklus II mencapai 14,3. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil tes 

keterampilan kepewaraan siswa dari siklus I ke siklus II sebanyak 1,6 atau 13%, 

sedangkan peningkatan dari prasiklus ke siklus II terjadi sebanyak 2,7 atau 23%. 

Peningkatan itu terjadi karena siswa sudah jarang menunjukkan gejala 

kecemasan komunikasi saat tampil pada siklus II. Pada siklus I, masih dijumpai 
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siswa yang kadang-kadang menunjukkan gejala kecemasan komunikasi seperti 

lupa atau berbicara cepat dan tidak jelas. Berdasarkan wawancara dan observasi, 

siswa merasa grogi, takut salah berbicara dan ditertawakan teman, takut mendapat 

nilai rendah. Selain itu, siswa juga kurang mempersiapkan diri dengan baik untuk 

mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan.  

Penyebab munculnya gejala kecemasan komunikasi yang dialami siswa 

pada siklus I sejalan dengan pendapat Rakhmat (2001:66) yang menyebutkan 

bahwa orang-orang yang mengalami kecemasan komunikasi disebabkan oleh 

beberapa hal. Pertama,tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kedua, tahu akan 

dinilai. Ketiga, pembicara berhadapan dengan situasi yang asing dan ia tidak siap. 

Kecemasan berbicara tersebut berpangkal pada rasa kurang percaya diri.  

Pada siklus II, siswa sudah menunjukkan kepercayaan diri mereka saat 

membawakan acara di depan kelas. Pengalaman belajar siswa membuat mereka 

lebih mempersiapkan diri dengan baik ketika mengikuti pembelajaran siklus II. 

Siswa lebih sungguh-sungguh berlatih membawakan acara dengan pasangannya. 

Perbaikan tersebut berpengaruh pada peningkatan hasil tes keterampilan 

kepewaraan siswa pada aspek kepercayaan diri siklus II. Hal itu sesuai dengan 

pendapat Sirait (2007:45) yang menjelaskan bahwa salah satu cara meningkatkan 

rasa percaya diri, yaitu dengan melakukan latihan. Menurutnya, makin sering 

berlatih berbicara makin percaya diri pula ketika naik ke atas panggung atau 

berbicara di depan umum.  

Kelima, aspek variasi intonasi. Hasil tes keterampilan kepewaraan aspek 

ini pada prasiklus mencapai skor rata-rata 9, sedangkan skor rata-rata pada siklus I 
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meningkat sebanyak 1,5 atau 17% menjadi 10,5. Sementara itu, skor rata-rata 

pada siklus II mencapai 11,9. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

hasil tes keterampilan kepewaraan siswa dari siklus I ke siklus II sebanyak 1,4 

atau 13%, sedangkan peningkatan dari prasiklus ke siklus II terjadi sebanyak 2,9 

atau 32%. Rendahnya nilai rata-rata untuk aspek ini pada siklus I terjadi karena 

siswa merasa kesulitan untuk memvariasikan intonasi saat membawakan acara. 

Intonasi yang mereka keluarkan cenderung monoton. Hal tersebut dapat 

diperbaiki pada siklus II dengan fokus mencermati tayangan video pewara yang 

sedang membawakan acara dan bersungguh-sungguh berlatih.     

Perolehan hasil keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 pada tiap 

aspek penilaian prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat pula dilihat pada diagram 

4.3 berikut ini. 
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Diagram 4.3 Perolehan Hasil Tes Keterampilan Kepewaraan Siswa Kelas 
VIII-7 pada Tiap Aspek Penilaian Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 
 

Data pada diagram 4.3 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

kepewaraan pada setiap aspek penilaian mengalami peningkatan pada siklus I dan 

siklus II. Peningkatan hasil tes keterampilan kepewaraan dari prasiklus ke siklus I 

paling banyak terjadi pada aspek variasi intonasi, yaitu sebanyak 1,5 atau 17%. 

Hal ini terjadi karena siswa mendapat informasi tentang kepewaraan melalui 

kegiatan mencermati tayangan video pada siklus I. Sementara itu, peningkatan 

hasil tes keterampilan kepewaraan dari siklus I ke siklus II paling banyak terjadi 

pada aspek kelancaran. Hal ini karena siswa mendapat kesempatan untuk berlatih 

Keterangan: 

1. Kebahasaan (Pilihan Kata dan Struktur Kalimat) 
2. Kelancaran 
3. Ekspresi dan Santun Kinestetik 
4. Percaya Diri 
5. Variasi Intonasi
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membawakan acara sebelum tampil di depan kelas. Mereka berlatih dengan 

sungguh-sungguh sehingga lancar saat berbicara.  

Beberapa hasil penelitian lain juga menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa setelah menerapkan think, pair, dan share pada pembelajaran. 

Penelitian Oktavian (2010) dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Membawakan Acara menggunakan Metode Talking Stick dengan Teknik Simulasi 

pada Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 2 Slawi” menunjukkan adanya  

peningkatan nilai rata-rata siswa sebesar 10,95 atau sebesar 20,19% dari siklus I 

ke siklus II. Nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 54,21 dan termasuk 

kategori kurang, sedangkan nilai rata-rata siswa pada siklus II mencapai 65,16 dan 

termasuk dalam kategori cukup. Persamaan penelitian Oktavian dengan penelitian 

ini, yaitu hasil keterampilan kepewaraan siswa dapat ditingkatkan dengan metode 

tertentu.  

Penelitian lain yang menerapkan think, pair, dan share pada pembelajaran 

keterampilan berbicara dilakukan oleh Rahayu (2012) dengan judul “Penerapan 

Teknik TPS (Think, Pair, and Share) dalam pembelajaran keterampilan berbicara: 

Penelitian Eksperimen Semu terhadap Siswa Kelas VII SMPN 2 Bandung Tahun 

Ajaran 2010/2011”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknik TPS (Think, 

Pair, and Share) efektif digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara. 

Hal itu karena hasil perhitungan statistik diperoleh thitung sebesar 78,79 dan ttabel 

sebesar 2,042 artinya thitung > ttabel untuk taraf signifikasi 0,05 dengan tingkat 

kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 32. Berdasarkan hasil tersebut, 

diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 
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diterapkannya teknik TPS (Think, Pair, and Share) dalam menceritakan tokoh 

idola siswa kelas VII SMP Negeri 2 Bandung Tahun Ajaran 2010/2011. 

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang menerapkan think, 

pair, dan share pada pembelajaran. Penelitian dilakukan oleh Purnamasari (2012) 

dengan judul “Peningkatan Keterampilan Mengevaluasi Pemeran Tokoh dalam 

VCD Pementasan Drama menggunakan Metode Think Pair Share pada Siswa 

Kelas VIII-A SMP N 2 Bogorejo Blora” menyimpulkan bahwa hasil tes 

pembelajaran mengevaluasi pemeran tokoh menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode think pair 

share. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 67,5 dalam kategori cukup. Pada siklus II, 

nilai rata-rata yang dicapai sebesar 87,35 dan termasuk kategori sangat baik 

sehingga terjadi peningkatan 19,85 atau 29,40%. Hasil tes siklus II menunjukan 

bahwa dari 34 siswa, 33 siswa tuntas dan 1 siswa belum tuntas karena belum 

mencapai kriteria ketuntasan, yaitu 71. Persentase ketuntasannya mencapai 

97,05%. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa think-pair-share 

merupakan salah satu pola dari model pembelajaran kooperatif yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan kepewaraan siswa.  

 

4.2.1.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah mengikuti Pembelajaran 

Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan Video dengan Pola 

Kooperatif Think-Pair-Share 

 

Perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share mengalami 
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perubahan ke arah positif dari siklus I ke siklus II. Perubahan perilaku tersebut 

dapat dilihat dari antusiasme siswa terhadap pembelajaran, keseriusan siswa 

mengikuti proses pembelajaran, dan tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas.  

Perubahan perilaku tersebut ditunjukkan melalui jumlah siswa yang 

mengalami perubahan perilaku setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share 

bertambah pada siklus II. Antusiasme siswa terhadap pembelajaran pada siklus II 

meningkat sebanyak 19,57% daripada siklus I. Antusiasme siswa terhadap 

pembelajaran dapat dilihat dari aspek pengamatan perilaku (1) jumlah siswa yang 

antusias bertanya ketika menemukan kesulitan pada siklus II bertambah 12 orang 

sehingga mencapai 24 siswa atau sebesar 52,17%. (2) siswa yang berani 

menjawab pertanyaan dari guru dan siswa lain pada siklus I mencapai 20 siswa, 

sedangkan pada siklus II mencapai  36 siswa atau sebesar 78,26%, (3) siswa yang 

berani berpendapat secara jujur saat diskusi pada siklus I mencapai 44 siswa, 

sedangkan pada siklus II mencapai 45 siswa atau sebesar 97,83%, dan (4) siswa 

yang menanggapi atau mengapresiasi pendapat teman pada siklus II mencapai 45 

siswa atau 97,83%. Jumlah ini 7 orang lebih banyak dibanding siklus I. 

Keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran pada siklus II meningkat 

sebanyak 16,67% daripada siklus I. Keseriusan siswa dapat dilihat dari aspek 

pengamatan perilaku (5) siswa yang mempersiapkan diri dengan baik untuk 

mengikuti pembelajaran pada siklus II mencapai 46 siswa atau 18 siswa lebih 

banyak daripada siklus I, (6) siswa yang memperhatikan penjelasan guru pada 

siklus I mencapai 44 siswa, sedangkan pada siklus II mencapai 46 siswa, dan (7) 
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siswa yang fokus mencermati tayangan video pada siklus II bertambah 3 siswa 

menjadi 46 siswa.  

Perubahan paling banyak terjadi pada perilaku tanggung jawab siswa 

menyelesaikan tugas, yaitu 26,09%. Tanggung jawab siswa dapat dilihat dari 

aspek pengamatan perilaku siswa (8) bekerja sama dengan baik untuk 

menyelesaikan tugas, (9) berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membawakan 

acara, dan (10) penuh percaya diri tampil membawakan acara di depan kelas. 

Terdapat 46 siswa atau 100% yang bekerja sama dengan baik untuk 

menyelesaikan tugas. Jumlah tersebut  7 siswa lebih banyak dibanding siklus I. 

Siswa yang berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membawakan acara pada 

siklus II bertambah 9 siswa dari siklus I sehingga mencapai 39 siswa atau 84,78%, 

sedangkan siswa yang dengan penuh percaya diri tampil membawakan acara di 

depan kelas pada siklus II mencapai 40 siswa atau sebesar 86,96%. Jumlah 

tersebut dua kali lebih banyak dibanding jumlah siswa yang percaya diri tampil 

membawakan acara di depan kelas pada siklus I.  

Antuasiasme siswa terhadap pembelajaran meningkat dari siklus I ke siklus 

II. Berdasarkan wawancara dan jurnal, siswa merasa senang dan tertarik dengan 

pembelajaran kepewaraan. Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran ditunjukkan 

melalui perilaku antusias bertanya dan berpendapat, berani menjawab pertanyaan 

dan mengapresiasi teman. Perubahan perilaku siswa yang terjadi pada penelitian 

ini senada dengan yang terjadi pada penelitian Oktaviani (2010), yaitu siswa 

menjadi lebih bersemangat, antuasias, dan senang dalam pembelajaran 

membawakan acara. Disamping itu, perilaku siswa yang menunjukkan keseriusan 
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mengikuti proses pembelajaran juga meningkat dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan wawancara dan jurnal, siswa merasa senang mengikuti pembelajaran 

keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-

pair-share. Hal itu ditunjukkan siswa dengan mempersiapkan diri dengan baik 

untuk mengikuti pembelajara, memperhatikan penjelasan guru, dan mencermati 

tayangan video. Siswa merasa terbantu dengan tayangan video yang digunakan 

saat pembelajaran kepewaraan berlangsung. Tayangan video tersebut membuat 

pembelajaran berlangsung menarik dan menyenangkan, serta dapat memperjelas 

pemahaman siswa tentang kepewaraan. Siswa dapat mengetahui tata cara pewara 

dalam membawakan acara resmi. Siswa juga dapat menentukan garis besar 

susunan acara. Hasil perubahan perilaku tersebut senada dengan hasil penelitian 

Haryoko (2009) dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual 

sebagai Alternatif Optimalisasi Model Pembelajaran”. Haryoko (2009:4) 

mengungkapkan bahwa salah satu aspek kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran adalah dengan mengoptimalkan media audio visual. Media berbasis 

audiovisual memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Media audiovisual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan.   

Perilaku siswa yang menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan 

tugas juga meningkat dari siklus I ke siklus II. Siswa menunjukkan perilaku 

bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas, berlatih dengan sungguh-

sungguh untuk membawakan acara, dan penuh percaya diri tampil membawakan 

acara di depan kelas. Hasil perubahan perilaku tersebut senada dengan perubahan 

perilaku yang terjadi pada penelitian Purnamasari (2012), yaitu siswa menjadi 
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disiplin saat mendengarkan penjelasan guru, jujur dalam mengerjakan tugas, lebih 

percaya diri dalam presentasi, mampu bekerja sama dan berbagi dalam diskusi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perubahan perilaku 

siswa kelas VIII-7  ke arah yang lebih baik ditunjukkan melalui perilaku-perilaku 

yang menunjukkan antusiasme siswa terhadap pembelajaran, keseriusan siswa 

mengikuti proses pembelajaran, dan tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas 

setelah mengikuti pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video 

dengan pola kooperatif think-pair-share.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian peningkatan 

keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-

pair-share pada siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan, 

dipaparkan simpulan sebagai berikut.  

Pertama, proses pembelajaran dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Kepewaraan melalui Tayangan Video dengan Pola Kooperatif 

Think-Pair-Share” dilakukan dengan memenuhi tahap berikut ini. 

1. Siswa secara individual berpikir mengenai jawaban atas pertanyaan dari guru 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepewaraan, kemudian menggali 

informasi tentang kepewaraan melalui kegiatan mencermati tayangan video 

kepewaraan  (eksplorasi) (think) 

2. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk berlatih membawakan 

acara sesuai dengan susunan acara yang didapatkan. Siswa yang satu berlatih 

menjadi pewara dengan penuh percaya diri, sedangkan pasangannya 

mengamati dan memberikan masukan (elaborasi) (pair). 

3. Siswa tampil membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar, serta 

santun di depan kelas dengan penuh percaya diri untuk dinilai guru 

(konfirmasi) (share).  
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Kedua, keterampilan kepewaraan siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 

Wonokerto Pekalongan meningkat setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 

kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share. 

Nilai rata-rata kelas VIII-7 pada prasiklus mencapai 67,8, sedangkan pada siklus I 

meningkat sebanyak 4,1 atau 6% menjadi 71,9. Sementara itu, nilai rata-rata kelas 

VIII-7 pada siklus II mencapai 79,9. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan sebanyak 8 atau 11% dari siklus I ke siklus II dan 12,1 atau 18% dari 

prasiklus ke siklus II. Peningkatan tersebut membuktikan keberhasilan 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif think 

pair share. 

Ketiga, perilaku siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto 

Pekalongan mengalami perubahan ke arah lebih baik setelah mengikuti 

pembelajaran keterampilan kepewaraan melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share. Perilaku tersebut dapat dilihat dari antusiasme siswa 

terhadap pembelajaran, keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran, dan 

tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas. Perilaku-perilaku tersebut 

menunjukkan bahwa siswa telah memiliki sifat berani, percaya diri, mandiri, rasa 

ingin tahu, tanggung jawab, kerja sama, apresiatif, dan jujur. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang diberikan peneliti sebagai 

berikut ini. 

1) Guru matapelajaran bahasa dan sastra Indonesia kiranya dapat menerapkan 
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model pembelajaran kooperatif pola think pair share sebagai alternatif dalam 

pembelajaran kepewaraan sehingga pembelajaran lebih menarik dan banyak 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih membawakan acara. 

2) Sekolah hendaknya lebih memaksimalkan fungsi ruang multimedia yang ada 

di sekolah untuk menunjang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

khususnya pembelajaran kepewaraan sehingga pembelajaran lebih menarik 

dan pemahaman siswa tentang kepewaraan lebih jelas karena tayangan video 

yang ditampilkan. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 

 

Sekolah : SMP Negeri 1 Wonokerto 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Aspek : Berbicara 

Alokasi Waktu : 4 X 40 menit (2 pertemuan)  

 

A. Standar Kompetensi 

10. Mengemukakan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan diskusi 

dan protokoler 

 

B. Kompetensi Dasar 

10.2 Membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar, serta santun 

 

C. Indikator 

1. Mampu menjelaskan tata cara pewara dalam 

membawakan acara resmi 

2. Mampu menentukan garis besar susunan acara 

3. Mampu membawakan acara dengan bahasa yang baik 

dan benar, serta santun 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan tata cara pewara dalam 

membawakan acara resmi 

2. Siswa mampu menunjukkan garis besar susunan acara 

3. Siswa mampu membawakan acara dengan bahasa 

yang baik dan benar, serta santun. 

Nilai karakter: berani, percaya diri, mandiri, rasa ingin tahu, tanggung 

jawab, kerja sama, apresiatif, jujur. 
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E. Materi Ajar  

1. Tata cara pewara dalam membawakan acara 

2. Garis besar susunan acara 

3. Jenis-jenis Acara 

4. Tugas Pembawa Acara 

 

F. Metode Pembelajaran 

• Ceramah 

• Model pembelajaran kooperatif pola think-pair-share 

• Inkuiri 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama (2 x 40 menit) 

No

. 

Kegiatan Metode/ 

teknik 

Alokasi 

Waktu 

(1) (2) (3) (4) 

A. Kegiatan Awal 

1) Guru mengondisikan 

siswa agar siap mengikuti pembelajaran 

2) Guru melakukan 

apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang kepewaraan 

3) Guru menyampaikan 

tujuan dan manfaat pembelajaran 

4) Guru menyampaikan 

pokok-pokok materi pembelajaran 

Ceramah   5 Menit 

B. Kegiatan Inti  70 Menit

 1) Siswa secara individual berpikir mengenai 

jawaban atas pertanyaan dari guru tentang hal-

Pembelajaran

kooperatif 
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 hal yang berkaitan dengan kepewaraan.  

 

tahap think 

 

 

(1) (2) (3) (4) 

 Kegiatan ini untuk membiasakan sifat rasa 

ingin tahu siswa terhadap pembelajaran 

(eksplorasi) (think),  

2) Siswa dengan antusias menuju ke laboratorium 

bahasa untuk mencermati tayangan video. 

Siswa dengan penuh rasa ingin tahu menggali 

informasi tentang kepewaraan melalui kegiatan 

mencermati tayangan video yang diputarkan 

oleh guru (eksplorasi),  

3) Siswa kembali ke ruang kelas dengan tertib 

untuk diskusi bersama guru. Siswa menjawab 

pertanyaan yang sudah didapatkan sebelumnya 

dan menyimpulkan tata cara pewara dalam 

membawakan acara. Jika masih belum paham, 

siswa berani untuk bertanya dengan bahasa 

yang santun,  

4) Siswa mendapat teks susunan acara, lalu secara 

mandiri menentukan garis besar susunan acara, 

5) Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya 

untuk berlatih membawakan acara sesuai 

dengan susunan acara yang didapatkan. Siswa 

yang satu berlatih menjadi pewara dengan 

penuh percaya diri, sedangkan pasangannya 

mengamati dan memberikan penilaian secara 

jujur sesuai dengan kriteria penilaian yang 

diberikan oleh guru. Kegiatan ini sekaligus 

untuk membiasakan sikap tanggung jawab dan 

 

 

 

Inkuiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran

kooperatif 

pola pair 
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kerja sama siswa (elaborasi) (pair). 

 

(1) (2) (3) (4) 

C. Kegiatan Penutup 

1) Siswa bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran kepewaraan 

melalui tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share, 

2) Siswa merefleksi 

pembelajaran yang telah berlangsung,  

3) Guru melakukan 

tindak lanjut kegiatan belajar dengan 

memberi tugas kepada siswa untuk tampil 

sebagai pewara pada pertemuan berikutnya. 

 

Simpulan 

 

 

 

Refleksi 

 

Tindak 

lanjut 

5 Menit 

 

 

Pertemuan kedua (2 x 40 menit) 

No. Kegiatan Metode/teknik Alokasi Waktu 

(1) (2) (3) (4) 

A. Kegiatan Awal 

1) Guru 

mengondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran 

2) Guru 

mengaitkan materi 

pembelajaran yang lalu dengan 

materi pembelajaran hari ini 

sebagai apersepsi 

3) Guru 

menyampaikan tujuan dan 

Ceramah   5 Menit 
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manfaat pembelajaran 

B. Kegiatan Inti  70 Menit 

 1) Siswa 

duduk berhadapan sesuai 

dengan pasangannya seperti 

pada pertemuan pertama untuk  

 

 

 

 

  

  

(1) (2) (3) (4) 

 berlatih membawakan acara 

sebelum tampil di depan kelas 

2) Guru 

meminta siswa tampil menjadi 

pewara di depan kelas untuk 

membiasakan sikap berani dan 

percaya diri,  

3) Siswa 

tampil membawakan acara 

dengan bahasa yang baik dan 

benar, serta santun di depan 

kelas dengan penuh percaya 

diri (konfirmasi) (share),  

4) Guru 

menilai setiap siswa yang 

tampil, sedangkan siswa lain 

memberi masukan. Siswa yang 

berhasil tampil dengan baik 

mendapat hadiah, sedangkan 

siswa yang belum berhasil 

mendapat motivasi dari guru 

untuk belajar lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran 

kooperatif tahap 

share 

 

 

C. Kegiatan Penutup  5 Menit 
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1) Siswa 

bersama guru menyimpulkan 

inti pem-belajaran kepewaraan, 

2) Siswa 

merefleksi pembelajaran yang 

baru saja berlangsung. 

Refleksi 

 

 

 

 

 

H. Alat/Bahan/Sumber  

Tayangan video dan LCD 

Lembar kerja, kertas, bolpoin 

Nindiani, Ninda. 2010. Sukses Jadi MC. Jakarta: Kanisius. 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian : Tes Lisan 

2. Bentuk penilaian : Unjuk Kerja 

3. Instrumen : Tes dan Nontes 

a. Instrumen tes: 

SOAL: 

1) Bentuklah sebuah kelompok secara berpasangan 

dengan teman sebangku Anda! 

2) Berdiskusilah untuk menjelaskan tata cara pewara 

dalam membawakan acara dan menentukan garis besar susunan acara 

dengan memperhatikan urutan acara tersebut! 

3) Sampaikanlah hasil diskusi kelompok Anda di depan 

kelas! 

4) Berlatihlah dengan pasangan Anda untuk 

membawakan acara sesuai dengan susunan acara yang Anda dapatkan! 

5) Sampaikanlah susunan acara tersebut dengan bahasa 

yang baik dan benar serta santun di depan kelas!  

6) Buatlah penampilanmu sebaik mungkin dengan 

memperhatikan variasi intonasi, pemilihan kata, ekspresi dan santun 

kinestetik, kepercayaan diri, dan kejelasan pengucapan! 
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b. Instrumen nontes: lembar observasi, lembar 

wawancara, jurnal siswa dan guru 

4. Rubrik penilaian : 

No. Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 
Maksimal

1 2 3 4 

1. Kebahasaan (Pilihan Kata dan 
Struktur Kalimat) 

    7 28 

2. Kelancaran      5 20 

3. Ekspresi dan Santun Kinestetik     5 20 

4. Percaya Diri     4 16 

5. Variasi Intonasi     4 16 

Jumlah 25 100 
Kriteria Penilaian 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Skala Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Kebahasaan 

(Pilihan Kata 

dan Struktur 

Kalimat) 

e. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang sangat 

tepat, jelas, dan bervariasi 

f. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang tepat, jelas, 

dan bervariasi 

g. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang cukup tepat, 

cukup jelas, dan cukup bervariasi 

h. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang kurang 

tepat, kurang jelas, dan kurang 

bervariasi 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup Baik 

 

 

Kurang 

2. Kelancaran e. Berbicara secara sangat lancar, 

tidak tersendat-sendat, tidak 

4 

 

Sangat Baik 
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terlalu cepat, dan tidak terlalu 

lambat 

f. Berbicara secara lancar, tidak 

tersendat-sendat, tidak terlalu 

cepat, dan tidak terlalu lambat 

g. Berbicara dengan cukup lancar, 

kadang tersendat-sendat, tidak 

terlalu cepat, dan tidak terlalu 

lambat 

h. Berbicara secara kurang lancar, 

tersendat-sendat, kadang terlalu 

cepat, dan kadang terlalu lambat 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Ekspresi dan 

Santun 

Kinestetik  

e. Menujukkan ekspresi wajah dan 

sikap yang sangat sesuai dengan 

jenis acara, pandangan mata 

menyeluruh pada pendengar. 

f. Menujukkan ekspresi wajah dan 

sikap yang sesuai dengan jenis 

acara, pandangan mata hampir 

menyeluruh pada pendengar. 

g. Kadang menujukkan ekspresi 

wajah dan sikap yang cukup 

sesuai dengan jenis acara, 

pandangan mata cukup 

menyeluruh pada pendengar. 

h. Sering menujukkan ekspresi 

wajah dan sikap yang kurang 

sesuai dengan jenis acara, 

pandangan mata kurang 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup Baik 

 

 

 

 

Kurang 
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menyeluruh pada pendengar. 

4. Percaya Diri e. Sangat percaya diri dan tidak 

menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat berbicara untuk  

membawakan acara. 

f. Percaya diri saat berbicara dan 

jarang menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat membawakan 

acara. 

g. Cukup percaya diri saat berbicara, 

tetapi kadang-kadang me-

nujukkan kecemasan komunikasi 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup Baik 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  saat membawakan acara. 

h. Kurang percaya diri dan kadang-

kadang menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat tampil 

membawakan acara 

 

1 

 

Kurang 

5. Variasi 

Intonasi 

e. Berbicara dengan intonasi yang 

sangat bervariasi dan volume 

suara yang sangat jelas. 

f. Berbicara dengan intonasi yang 

bervariasi dan volume suara yang 

jelas 

g. Berbicara dengan intonasi yang 

cukup bervariasi dan volume 

suara cukup jelas 

h. Berbicara dengan intonasi yang 

kurang bervariasi dan volume 

suara kurang jelas 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup Baik 

 

 

Kurang  
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Nilai akhir =  

 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II 

 

Sekolah : SMP Negeri 1 Wonokerto 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Aspek : Berbicara 

Alokasi Waktu : 4 X 40 menit (2 pertemuan)  

 

A. Standar Kompetensi 

10. Mengemukakan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan diskusi 

dan protokoler 

 

B. Kompetensi Dasar 

10.2 Membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar, serta santun 

 

C. Indikator 

1. Mampu menjelaskan tata cara pewara dalam 

membawakan acara resmi 
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2. Mampu menentukan garis besar susunan acara 

3. Mampu membawakan acara dengan bahasa yang baik 

dan benar, serta santun 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan tata cara pewara dalam 

membawakan acara resmi 

2. Siswa mampu menunjukkan garis besar susunan acara 

3. Siswa mampu membawakan acara dengan bahasa 

yang baik dan benar, serta santun. 

Nilai karakter: berani, percaya diri, mandiri, rasa ingin tahu, tanggung 

jawab, kerja sama, apresiatif, jujur. 

 

E. Materi Ajar  

1. Tata cara pewara dalam membawakan acara 

2. Garis besar susunan acara 

3. Jenis-jenis Acara 

4. Tugas Pembawa Acara 

 

F. Metode Pembelajaran 

• Ceramah 

• Model pembelajaran kooperatif pola think-pair-share 

• Inkuiri 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama (2 x 40 menit) 

No. Kegiatan Metode/teknik Alokasi Waktu 

(1) (2) (3) (4) 

A. Kegiatan Awal 

1) Guru 

Ceramah   5 Menit 
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mengondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran 

2) Guru 

melakukan apersepsi melalui tanya 

jawab dengan siswa tentang 

kepewaraan 

3) Guru 

menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran 

4) Guru 

menyampaikan pokok-pokok materi 

pembelajaran 

B. Kegiatan Inti  70 Menit 

 1) Guru 

memberi pertanyaan kepada seluruh 

siswa tentang kepewaraan dan 

meminta siswa secara mandiri 

memikirkan jawaban atas pertanyaan  

Pembelajaran 

kooperatif 

tahap think 

 

 

  

  

(1) (2) (3) (4) 

 tersebut, guru menjelaskan apa saja 

yang harus dicermati saat 

membawakan acara (eksplorasi) 

(think),  

2) Siswa dengan 

antusias menuju ke laboratorium 

bahasa untuk mencermati tayangan 

video. Siswa dengan penuh rasa ingin 

tahu menggali informasi tentang 

kepewaraan melalui kegiatan 

mencermati tayangan video yang 

 

 

 

 

Inkuiri  
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diputarkan oleh guru (eksplorasi). Jika 

masih belum paham, siswa berani 

untuk bertanya dengan bahasa yang 

santun,  

3) Siswa 

kembali ke ruang kelas dengan tertib 

untuk diskusi bersama guru. Siswa 

saling bekerja sama untuk 

menyimpulkan tata cara pewara dalam 

membawakan acara dan menentukan 

garis besar susunan acara. Kegiatan 

ini sekaligus untuk membiasakan 

sikap mandiri dan tanggung jawab. 

Guru memberi penguatan atas 

jawaban siswa (konfirmasi),  

4) Siswa 

mendapat teks susunan acara yang 

akan dibawakan. 

5) Siswa duduk 

berhadapan dengan pasangannya 

untuk berlatih membawakan acara 

sesuai dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran 

kooperatif 

pola pair 

(1) (2) (3) (4) 

 susunan acara yang didapatkan. 

Siswa yang satu berlatih menjadi 

pewara, pasangannya siswa 

mengamati dan memberikan 

penilaian sesuai dengan rubrik 

penilaian yang diberikan oleh guru. 

Kegiatan ini sekaligus untuk 
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membiasakan sikap tanggung jawab 

dan kerja sama siswa (elaborasi) 

(pair),  

6) Guru 

mendampingi dan memberi saran 

kepada siswa saat berlatih 

membawakan acara. 

C. Kegiatan Penutup 

1) Siswa 

bersama guru menyimpulkan inti 

pembelajaran kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola 

kooperatif think-pair-share,  

2) Siswa 

merefleksi pembelajaran yang baru 

saja berlangsung,  

3) Guru 

memberi tugas kepada siswa untuk 

tampil sebagai pewara pada 

pertemuan berikutnya sebagai 

kegiatan tindak lanjut. 

 

Simpulan 

 

 

 

Refleksi 

 

Tindak lanjut 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan kedua (2 x 40 menit) 

No. Kegiatan Metode/teknik Alokasi Waktu 

(1) (2) (3) (4) 
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A. Kegiatan Awal 

1) Guru 

mengondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran 

2) Guru 

mengaitkan materi 

pembelajaran yang lalu dengan 

materi pembelajaran hari ini 

sebagai apersepsi 

3) Guru 

menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran 

Ceramah   5 Menit 

B. Kegiatan Inti  70 Menit 

 1) Guru 

mengingatkan kembali kepada 

siswa tentang tata cara atau hal-

hal yang perlu diperhatikan 

pewara dalam membawakan 

acara (eksplorasi),  

2) Dengan 

penuh percaya diri, siswa 

tampil membawakan acara 

dengan bahasa yang baik dan 

benar, serta santun di depan 

kelas (konfirmasi) (share),  

3) Guru 

menilai dan memberi saran 

kepada setiap siswa yang 

tampil.  

4) Siswa 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran 

kooperatif tahap 

share 
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yang berhasil tampil dengan 

baik mendapat hadiah, 

sedangkan siswa yang belum  

(1) (2) (3) (4) 

 berhasil mendapat motivasi dari 

guru untuk belajar lebih baik lagi. 

  

C. Kegiatan Penutup 

1) Siswa 

bersama guru menyimpulkan 

inti pembelajaran kepewaraan,  

2) Siswa 

merefleksi pembelajaran yang 

baru saja berlangsung. 

 

Refleksi 

 

 

 

 

5 Menit 

 

H. Alat/Bahan/Sumber  

Tayangan video dan LCD 

Lembar kerja, kertas, bolpoin 

Nindiani, Ninda. 2010. Sukses Jadi MC. Jakarta: Kanisius. 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian : Tes Lisan 

2. Bentuk penilaian : Unjuk Kerja 

3. Instrumen : Tes dan Nontes 

a. Instrumen tes: 

SOAL: 

1) Bentuklah sebuah kelompok secara berpasangan 

dengan teman sebangku Anda! 

2) Berdiskusilah untuk menjelaskan tata cara pewara 

dalam membawakan acara dan menentukan garis besar susunan acara 

dengan memperhatikan urutan acara tersebut! 



164 
 

 

3) Sampaikanlah hasil diskusi kelompok Anda di depan 

kelas! 

4) Berlatihlah dengan pasangan Anda untuk 

membawakan acara sesuai dengan susunan acara yang Anda dapatkan! 

5) Sampaikanlah susunan acara tersebut dengan bahasa 

yang baik dan benar serta santun di depan kelas!  

6) Buatlah penampilanmu sebaik mungkin dengan 

memperhatikan variasi intonasi, pemilihan kata, ekspresi dan santun 

kinestetik, kepercayaan diri, dan kejelasan pengucapan! 

 

b. Instrumen nontes: lembar observasi, lembar 

wawancara, jurnal siswa dan guru 

4. Rubrik penilaian : 

No. Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 
Maksimal

1 2 3 4 

1. Kebahasaan (Pilihan Kata dan 
Struktur Kalimat) 

    7 28 

2. Kelancaran      5 20 

3. Ekspresi dan Santun Kinestetik     5 20 

4. Percaya Diri     4 16 

5. Variasi Intonasi     4 16 

Jumlah 25 100 
 

Kriteria Penilaian 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Skala Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Kebahasaan 

(Pilihan Kata 

dan Struktur 

Kalimat) 

a. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang sangat 

tepat, jelas, dan bervariasi 

b. Berbicara dengan pilihan kata dan 

4 

 

 

3 

Sangat Baik 

 

 

Baik 
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struktur kalimat yang tepat, jelas, 

dan bervariasi 

c. Berbicara dengan pilihan kata dan 

struktur kalimat yang cukup tepat, 

cukup jelas, dan cukup bervariasi 

d. Berbicara dengan pilihan kata dan

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Cukup Baik 

 

 

Kurang 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  struktur kalimat yang kurang 

tepat, kurang jelas, dan kurang 

bervariasi 

  

2. Kelancaran a. Berbicara secara sangat lancar, 

tidak tersendat-sendat, tidak 

terlalu cepat, dan tidak terlalu 

lambat 

b. Berbicara secara lancar, tidak 

tersendat-sendat, tidak terlalu 

cepat, dan tidak terlalu lambat 

c. Berbicara dengan cukup lancar, 

kadang tersendat-sendat, tidak 

terlalu cepat, dan tidak terlalu 

lambat 

d. Berbicara secara kurang lancar, 

tersendat-sendat, kadang terlalu 

cepat, dan kadang terlalu lambat 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

3. Ekspresi dan 

Santun 

Kinestetik  

a. Menujukkan ekspresi wajah dan 

sikap yang sangat sesuai dengan 

jenis acara, pandangan mata 

menyeluruh pada pendengar. 

b. Menujukkan ekspresi wajah dan 

sikap yang sesuai dengan jenis 

4 

 

 

 

3 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 
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acara, pandangan mata hampir 

menyeluruh pada pendengar. 

c. Kadang menujukkan ekspresi 

wajah dan sikap yang cukup 

sesuai dengan jenis acara, 

pandangan mata cukup  

 

 

2 

 

 

 

 

 

Cukup Baik 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  menyeluruh pada pendengar. 

d. Sering menujukkan ekspresi 

wajah dan sikap yang kurang 

sesuai dengan jenis acara, 

pandangan mata kurang 

menyeluruh pada pendengar. 

 

1 

 

Kurang 

4. Percaya Diri a. Sangat percaya diri dan tidak 

menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat berbicara untuk  

membawakan acara. 

b. Percaya diri saat berbicara dan 

jarang menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat membawakan 

acara. 

c. Cukup percaya diri saat berbicara, 

tetapi kadang-kadang me-

nujukkan kecemasan komunikasi 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup Baik 

 

 

  saat membawakan acara. 

d. Kurang percaya diri dan kadang-

kadang menunjukkan kecemasan 

komunikasi saat tampil 

membawakan acara 

 

1 

 

Kurang 

5. Variasi a. Berbicara dengan intonasi yang 4 Sangat Baik 
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Intonasi sangat bervariasi dan volume 

suara yang sangat jelas. 

b. Berbicara dengan intonasi yang 

bervariasi dan volume suara yang 

jelas 

c. Berbicara dengan intonasi yang 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Baik 

 

 

Cukup Baik 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  d. cukup bervariasi dan volume 

suara cukup jelas 

Berbicara dengan intonasi yang 

kurang bervariasi dan volume 

suara kurang jelas 

 

 

1 

 

 

Kurang  

 

 

Nilai akhir =  
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 INSTRUMEN DOKUMENTASI 

 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu foto dan 

rekaman video. Dokumentasi foto digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas 

siswa ketika mencermati tayangan video untuk menggali informasi tentang 

kepewaraan (think) dan berpasangan untuk berlatih membawakan acara (pair), 

dokumentasi video digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas siswa ketika 

tampil sebagai pewara di depan kelas (sharing). 
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Daftar Nilai Tes keterampilan Kepewaraan Prasiklus 

Responden 
Aspek Penilaian Nilai 

Akhir Kategori Ketuntasan 
1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
R1 3 3 2 2 2 62 Kurang Belum 
R2 3 3 3 2 3 71 Cukup Belum 
R3 3 2 3 2 2 62 Kurang Belum 
R4 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R5 3 2 2 2 2 57 Kurang Belum 
R6 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R7 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R8 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R9 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R10 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R11 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R12 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R13 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R14 3 2 2 3 2 61 Kurang Belum 
R15 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R16 3 3 2 2 2 62 Kurang Belum 
R17 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R18 3 2 3 3 3 70 Cukup Belum 
R19 3 3 2 2 2 62 Kurang Belum 
R20 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R21 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R22 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R23 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R24 3 2 2 2 2 57 Kurang Belum 
R25 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R26 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
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R27 3 2 2 3 2 61 Kurang Belum 
R28 3 2 2 2 2 57 Kurang Belum 
R29 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R30 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R31 3 2 3 3 2 66 Cukup Belum 
R32 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R33 3 2 2 3 2 61 Kurang Belum 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

R34 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R35 3 4 3 4 2 80 Baik Tuntas 
R36 3 2 2 2 2 57 Kurang Belum 
R37 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R38 3 3 3 4 2 75 Baik Tuntas 
R39 2 3 3 3 2 64 Kurang Belum 
R40 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R41 3 3 3 4 2 75 Baik Tuntas 
R42 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R43 3 3 2 2 2 62 Kurang Belum 
R44 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R45 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R46 2 3 2 3 2 59 Kurang Belum 

Nilai Rata-Rata Kelas 67,8 Cukup  
 

Keterangan: 

No. Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 

Maksimal1 2 3 4 

1. Kebahasaan (Pilihan Kata dan 

Struktur Kalimat) 

    7 28 

2. Kelancaran      5 20 

3. Ekspresi dan Santun Kinestetik     5 20 

4. Percaya Diri     4 16 

5. Variasi Intonasi     4 16 
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Jumlah 25 100 

 

 

 

 

Daftar Nilai Tes Keterampilan Kepewaraan Siklus I 

 

Responden 
Aspek Penilaian Nilai 

Akhir
  

Kategori 
  

Ketuntasan 
  

1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

R1 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R2 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R3 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R4 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R5 3 2 2 3 2 61 Kurang Belum 
R6 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R7 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R8 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R9 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R10 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R11 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R12 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R13 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R14 3 2 2 4 2 65 Cukup Belum 
R15 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R16 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R17 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R18 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R19 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R20 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R21 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R22 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R23 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R24 3 3 2 2 2 62 Kurang Belum 
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R25 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R26 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R27 3 2 2 3 2 61 Kurang Belum 
R28 3 2 2 2 2 57 Kurang Belum 
R29 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R30 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R31 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

R32 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R33 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R34 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R35 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R36 3 3 2 2 3 66 Cukup Belum 
R37 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 
R38 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R39 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R40 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R41 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R42 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R43 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R44 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R45 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R46 3 3 2 3 2 66 Cukup Belum 

Nilai Rata-Rata Kelas 71,9 Cukup 
 

Keterangan: 

No. Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 

Maksimal1 2 3 4 

1. Kebahasaan (Pilihan Kata dan 

Struktur Kalimat) 

    7 28 

2. Kelancaran      5 20 

3. Ekspresi dan Santun Kinestetik     5 20 
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4. Percaya Diri     4 16 

5. Variasi Intonasi     4 16 

Jumlah 25 100 

 

 

Daftar Nilai Tes Keterampilan Kepewaraan Siklus II 

 

Responden 
Aspek Penilaian Nilai 

Akhir
  

Kategori 
  

Ketuntasan 
  

1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

R1 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R2 3 4 3 4 4 88 Sangat Baik Tuntas 
R3 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R4 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R5 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 
R6 3 4 4 4 4 93 Sangat Baik Tuntas 
R7 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R8 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R9 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R10 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R11 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R12 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R13 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R14 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R15 3 4 3 3 3 80 Baik Tuntas 
R16 3 4 3 3 3 80 Baik Tuntas 
R17 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R18 3 4 3 3 3 80 Baik Tuntas 
R19 3 4 2 3 3 75 Baik Tuntas 
R20 4 4 3 4 3 91 Sangat Baik Tuntas 
R21 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R22 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R23 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
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R24 3 3 2 3 3 70 Cukup Belum 
R25 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R26 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R27 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R28 3 2 2 3 2 61 Kurang Belum 
R29 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R30 3 4 3 3 3 80 Baik Tuntas 
R31 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

R32 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R33 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R34 3 4 3 3 3 80 Baik Tuntas 
R35 4 4 3 4 4 95 Sangat Baik Tuntas 
R36 3 3 3 3 3 75 Baik Tuntas 
R37 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R38 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R39 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R40 3 4 3 3 3 80 Baik Tuntas 
R41 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R42 3 4 3 4 3 84 Baik Tuntas 
R43 3 3 3 4 3 79 Baik Tuntas 
R44 3 4 3 3 3 80 Baik Tuntas 
R45 3 4 3 3 3 80 Baik Tuntas 
R46 3 3 3 3 2 71 Cukup Belum 

Nilai Rata-Rata Kelas 79,9   
 

Keterangan: 

No. Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 

Maksimal1 2 3 4 

1. Kebahasaan (Pilihan Kata dan 

Struktur Kalimat) 

    7 28 

2. Kelancaran      5 20 

3. Ekspresi dan Santun Kinestetik     5 20 
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4. Percaya Diri     4 16 

5. Variasi Intonasi     4 16 

Jumlah 25 100 

 

 

Hasil Observasi Siklus I  

 

 Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

 Kelas : VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan 

 Kompetensi dasar: Membawakan acara dengan bahasa yang baik 

dan benar, serta santun 

 

Kode 
Aspek Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R1 - √ √ - - √ √ √ √ - 
R2 - - - √ √ - - √ - - 
R3 √ - √ - √ √ √ √ √ - 
R4 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R5 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R6 - - √ √ - √ √ √ - - 
R7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R8 - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R9 √ √ √ √ - √ √ √ - √ 
R10 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R11 √ √ √ √ - √ √ √ √ - 
R12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R13 √ - √ √ - √ √ √ √ - 
R14 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R15 - - - - - √ √ √ - - 
R16 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
R17 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
R18 - - √ √ - √ √ √ √ - 
R19 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R20 - - √ √ √ √ √ √ √ - 



176 
 

 

R21 - √ √ √ - - √ √ - √ 
R22 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R23 √ √ √ √ - √ √ √ - √ 
R24 - - √ √ - √ √ √ √ - 
R25 - - √ - - √ √ √ - √ 
R26 - - √ - - √ - - - - 
R27 - - √ - - √ √ - - - 
R28 - - √ - - √ - - - - 

Kode 
Aspek Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R29 - √ √ √ √ √ √ - √ √ 
R30 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R31 - - √ √ √ √ √ √ - √
R32 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R33 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R34 - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R35 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R36 - √ √ - - √ √ - - √ 
R37 - - √ √ √ √ √ √ - √
R38 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R39 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R40 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R41 - √ √ √ - √ √ - - √ 
R42 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R43 - - √ √ √ √ √ √ √ -
R44 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
R45 √ - √ √ - √ √ √ - √ 
R46 - √ √ √ - √ √ - - - 
Jumlah 12 20 44 38 28 44 43 39 30 20 
Persentase 

(%) 26,09 43,48 95,65 82,61 60,87 95,65 93,48 84,78 65,22 43,48 

 

Keterangan Perilaku Siswa: 
A. Antusiasme siswa terhadap pembelajaran 

1. Siswa antusias bertanya ketika menemukan kesulitan. 
2. Siswa berani menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain. 
3. Siswa berani berpendapat secara jujur saat diskusi 
4. Siswa menanggapi atau mengapresiasi pendapat teman. 

B. Keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran 
5. Siswa menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. 
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6. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
7. Siswa fokus mencermati tayangan video. 

C. Tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas 
8. Siswa bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas. 
9. Siswa berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membawakan acara. 
10. Siswa penuh percaya diri tampil membawakan acara di depan kelas. 

 

 

Hasil Observasi Siklus II 

 

 Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

 Kelas : VIII-7 SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan 

 Kompetensi dasar: Membawakan acara dengan bahasa yang baik 

dan benar, serta santun 

 

Kode 
Aspek Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R2 - - √ √ √ √ √ √ - √ 
R3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R6 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R8 - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R10 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R14 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R15 - - - - √ √ √ √ √ √ 
R16 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R17 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R18 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R19 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R20 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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R21 - √ √ √ √ √ √ √ - √ 
R22 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R23 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R24 - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R25 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R26 - √ √ √ √ √ √ √ √ - 
R27 - - √ √ √ √ √ √ √ - 
R28 - √ √ √ √ √ √ √ √ - 

Kode 
Aspek Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R29 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R30 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R31 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
R33 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R34 - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R35 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R36 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
R37 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R38 - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R39 - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R40 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R41 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R42 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R43 - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
R44 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R45 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
R46 - √ √ √ √ √ √ √ - - 
Jumlah 24 36 45 45 46 46 46 46 39 40 
Persentase 
(%) 52,17 78,26 97,83 97,83 100 100 100 100 84,78 86,96 

 

Keterangan Perilaku Siswa: 
A. Antusiasme siswa terhadap pembelajaran 

1. Siswa antusias bertanya ketika menemukan kesulitan. 
2. Siswa berani menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain. 
3. Siswa berani berpendapat secara jujur saat diskusi 
4. Siswa menanggapi atau mengapresiasi pendapat teman. 

B. Keseriusan siswa mengikuti proses pembelajaran 
5. Siswa menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. 
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6. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
7. Siswa fokus mencermati tayangan video. 

C. Tanggung jawab siswa menyelesaikan tugas 
8. Siswa bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas. 
9. Siswa berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membawakan acara. 
10. Siswa penuh percaya diri tampil membawakan acara di depan kelas. 

 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 No. Responden  :  28   

 Kelas : VIII-7 

 Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia  

 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran kepewaraan? Berikan alasannya! 

Jawaban:  Agak suka, tapi ada nggak sukanya karena disuruh maju. 

2. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pembelajaran kepewaraan yang telah 

berlangsung? 

Jawaban: Menyenangkan karena bisa latihan bareng teman. 

3. Bagaimanakah pendapat Anda tentang tayangan video yang digunakan dalam  

pembelajaran kepewaraan? 

Jawaban: Senang karena jadi lebih jelas. 

4. Bagaimanakah pendapat Anda tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

di kelas? 

Jawaban: Suka dengan cara guru mengajar karena lucu. 
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5. Kesulitan dan kemudahan apa sajakah yang Anda rasakan selama mengikuti 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif 

think-pair-share? 

Jawaban: Sulit karena malu dan tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. 

Mudahnya karena latihan terlebih dahulu.  

 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 No. Responden  :  14  

 Kelas : VIII-7 

 Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia  

 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran kepewaraan? Berikan alasannya! 

Jawaban: Agak berminat.  

2. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pembelajaran kepewaraan yang telah 

berlangsung? 

Jawaban: Menyenangkan karena pembelajaran tidak membosankan, tapi 

bingung dengan materinya. 

3. Bagaimanakah pendapat Anda tentang tayangan video yang digunakan dalam  

pembelajaran kepewaraan? 

Jawaban: Siswanya tambah jelas. 

4. Bagaimanakah pendapat Anda tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

di kelas? 
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Jawaban: Lucu dan menyenangkan. 

5. Kesulitan dan kemudahan apa sajakah yang Anda rasakan selama mengikuti 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif 

think-pair-share? 

Jawaban: Kesulitan pada intonasi dan ekspresi. Mudah saat membacakan 

susunan acara. 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 No. Responden  :  35  

 Kelas : VIII-7 

 Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia  

 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran kepewaraan? Berikan alasannya! 

Jawaban: Berminat karena lebih mengetahui tentang membawakan acara. 

2. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pembelajaran kepewaraan yang telah 

berlangsung? 

Jawaban: Menyenangkan karena bisa dipraktik di kelas dan bisa tampil di 

depan kelas.  

3. Bagaimanakah pendapat Anda tentang tayangan video yang digunakan dalam  

pembelajaran kepewaraan? 

Jawaban: Senang karena bisa mengetahui acara yang dibawakan. 

4. Bagaimanakah pendapat Anda tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

di kelas? 
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Jawaban: Senang karena mudah dipahami. 

5. Kesulitan dan kemudahan apa sajakah yang Anda rasakan selama mengikuti 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif 

think-pair-share? 

Jawaban: Sulit mengatur suara pada saat maju. Mudahnya saat tampil 

membawakan acara. 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 No. Responden  :  21  

 Kelas : VIII-7 

 Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran kepewaraan? Berikan alasannya! 

Jawaban: Berminat karena supaya tahu wawasan yang lebih luas. 

2. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pembelajaran kepewaraan yang telah 

berlangsung? 

Jawaban: Menyenangkan karena asyik dan lucu. 

3. Bagaimanakah pendapat Anda tentang tayangan video yang digunakan dalam  

pembelajaran kepewaraan? 

Jawaban: Lebih jelas dan tahu isi tentang kepewaraan. 

4. Bagaimanakah pendapat Anda tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

di kelas? 



183 
 

 

Jawaban:  Senang karena asyik dan tidak terlalu tegang, tapi tetap mudah 

dipahami. 

5. Kesulitan dan kemudahan apa sajakah yang Anda rasakan selama mengikuti 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif 

think-pair-share? 

Jawaban: Ekspresi dan intonasi. Mudahnya lebih paham tentang kepewaraan. 

 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 No. Responden  :  36 

 Kelas : VIII-7 

 Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran kepewaraan? Berikan alasannya! 

Jawaban: Agak berminat karena sedikit menggembirakan untuk dipelajari. 

2. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pembelajaran kepewaraan yang telah 

berlangsung? 

Jawaban: Cukup menyenangkan karena baru pertama kali ada di SMP. 

3. Bagaimanakah pendapat Anda tentang tayangan video yang digunakan dalam  

pembelajaran kepewaraan? 

Jawaban: Lebih jelas. 

4. Bagaimanakah pendapat Anda tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

di kelas? 
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Jawaban: Menyenangkan karena menyampaikan pelajaran dengan baik. 

5. Kesulitan dan kemudahan apa sajakah yang Anda rasakan selama mengikuti 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif 

think-pair-share? 

Jawaban: Sulit saat membawakan acara karena sedang flu. Kemudahannya cara 

penyampaiannya lebih jelas karena diterangkan dulu.  

 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 No. Responden  :  7  

 Kelas : VIII-7 

 Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran kepewaraan? Berikan alasannya! 

Jawaban: Berminat karena menambah pengalaman dan ilmu lebih banyak lagi 

tentang kepewaraan. 

2. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pembelajaran kepewaraan yang telah 

berlangsung? 

Jawaban: Menyenangkan karena kalau ada teman maju dan nggak bisa kan jadi 

lucu. 

3. Bagaimanakah pendapat Anda tentang tayangan video yang digunakan dalam  

pembelajaran kepewaraan? 

Jawaban: Lebih jelas karena siswa lebih memahami apa arti kepewaraan dan 

gimana cara penyampaiannya. 
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4. Bagaimanakah pendapat Anda tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

di kelas? 

Jawaban: Senang karena lucu dan cara penyampaiannya tepat. 

5. Kesulitan dan kemudahan apa sajakah yang Anda rasakan selama mengikuti 

pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan pola kooperatif 

think-pair-share? 

Jawaban: Sulit karena menanggung malu. Mudahnya saat membawakan acara 

karena sudah dikasih contoh. 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS I 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Sekolah : SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan 

 Kelas :  VIII-7 

 

1. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah suasana pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share? 

Jawab: suasana pembelajaran kondusif. Siswa cukup mudah dikondisikan 

meskipun beberapa siswa terlihat belum mempersiapkan diri dengan baik 

untuk mengikuti pembelajaran. 

2. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah respons siswa terhadap tayangan video yang digunakan dalam 

pembelajaran kepewaraan? 
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Jawab: siswa merespons positif terhadap tayangan video yang digunakan 

dalam pembelajaran kepewaraan. Siswa terlihat antusias dan senang 

mencermati tayangan video.  

3. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah respons siswa dalam mengikuti pembelajaran kepewaraan dengan 

pola kooperatif think-pair-share? 

Jawab: siswa merespons positif terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. Mereka mengikuti tahap think-pair-share dengan baik meskipun 

pada tahap pair dan share masih terdapat kekurangan. Pada tahap pair, 

beberapa siswa kurang berlatih membawakan acara dengan sungguh-sungguh. 

Pada tahap share, siswa kurang maksimal saat tampil membawakan acara di 

depan kelas.   

4. ................................................................................................................  

Bagaimanakah kepercayaan diri siswa ketika tampil sebagai pewara? 

Jawab: sebagian besar siswa percaya diri ketika tampil sebagai pewara. 

Namun, masih ada beberapa yang kurang percaya diri. Hal ini terbukti masih 

ada siswa yang grogi saat maju, siswa harus dibujuk atau diminta guru untuk 

tampil membawakan acara di depan kelas.    

5. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah pendapat Anda tentang tayangan video dan pola kooperatif think-

pair-share yang digunakan dalam pembelajaran kepewaraan? 

Jawab: tayangan video yang digunakan dalam pembelajaran dapat 

menambah minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran keterampilan 
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kepewaraan, sedangkan pola kooperatif think-pair-share cukup efektif untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Siswa 

mendapat lebih banyak kesempatan berlatih membawakan acara sebelum 

tampil di depan kelas. Dengan penerapan pola ini, siswa juga diajarkan untuk 

saling bekerja sama dan mengapresiasi hasil pekerjaannya masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS II 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Sekolah : SMP Negeri 1 Wonokerto Pekalongan 

 Kelas :  VIII-7 

 

1. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah suasana pembelajaran kepewaraan melalui tayangan video dengan 

pola kooperatif think-pair-share? 
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Jawab: suasana pembelajaran lebih kondusif dan interaktif. Siswa sudah 

mengondisikan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Siswa 

memerhatikan guru ketika pembelajaran dimulai. Siswa menunjukkan 

ketertarikan mereka terhadap pembelajaran melalui kegiatan bertanya. 

2. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah respons siswa terhadap tayangan video yang digunakan dalam 

pembelajaran kepewaraan? 

Jawab: siswa merespons positif terhadap tayangan video yang digunakan 

dalam pembelajaran kepewaraan. Semua siswa terlihat antusias mencermati 

tayangan video untuk menjawab pertanyaan tentang kepewaraan.   

3. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah respons siswa dalam mengikuti pembelajaran kepewaraan dengan 

pola kooperatif think-pair-share? 

Jawab: siswa merespons positif terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. Mereka mengikuti tahap think-pair-share dengan lebih baik. 

Tahap think, siswa menggali informasi tentang kepewaraan. Tahap pair, siswa 

sudah berlatih membawakan acara dengan sungguh-sungguh. Siswa terlihat 

senang dan lebih percaya diri setelah guru mendampingi dan memberi saran 

saat kegiatan berlatih. Pada tahap share, kebanyakan siswa sudah lebih percaya 

diri tampil membawakan acara di depan kelas. 

4. ................................................................................................................  

Bagaimanakah kepercayaan diri siswa ketika tampil sebagai pewara? 
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Jawab: kepercayaan diri siswa ketika tampila sebagai pewara pada siklus II 

lebih tinggi dibanding siklus I. Perubahan tersebut terlihat dari sikap siswa saat 

membawakan acara. Siswa sudah terlihat lebih tenang. Mereka membawakan 

acara dengan suara yang jelas dan jarang menunjukkan kecemasan komunikasi.    

5. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah pendapat Anda tentang tayangan video dan pola kooperatif think-

pair-share yang digunakan dalam pembelajaran kepewaraan? 

Jawab: tayangan video tentang kepewaraan yang digunakan dalam 

pembelajaran dapat memerjelas pemahaman siswa tentang pewara dan acara 

yang dibawakannya. Tayangan video yang digunakan terlihat disenangi siswa. 

Pola kooperatif think-pair-share efektif untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pengetahuan siswa tentang 

kepewaraan digali melalui tahap think. Tahap pair memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berlatih membawakan acara secara bergantian dengan 

pasangannya. Cara ini efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa saat 

tampil membawakan acara. Tahap share memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan hasil latihannya di depan kelas. Tahap think-pair-share 

yang diterapkan dalam pembelajaran ini sangat membantu siswa mencapai 

tujuan pembelajaran keterampilan kepewaraan. 

 

 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Nomor Presensi : 39 
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 Hari/tanggal : Sabtu, 6 April 2013  

 Kelas/semester :  VIII-7/GENAP 

 Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

Pertanyaan 

1. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran kepewaraan pada 

hari ini?  

Jawab: 

Senang karena mendapatkan suatu pelajaran yang baru. 

2. ................................................................................................................ Ke

sulitan apa yang Anda alami dalam membawakan acara?  

Jawab: 

Artikulasi yang tidak jelas, temponya, ekspresinya. 

3. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah tanggapan Anda mengenai tayangan video yang digunakan dalam 

pembelajaran kepewaraan?  

Jawab: 

Lebih menarik karena dapat dicontohkan walaupun dengan tayangan video. 

4. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah kesan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru? 

Jawab: 

Lebih unik karena dicontohkan dengan tayangan video. 

5. ................................................................................................................ Sa

ran apa yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share yang telah 

dilaksanakan?  

Jawab: 

Lebih dicontohkan lagi, agar kita semua dapat memahami dengan baik. 
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HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Nomor Presensi : 22 

 Hari/tanggal : Sabtu, 6 April 2013  

 Kelas/semester :  VIII-7/GENAP 

 Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

Pertanyaan 

1. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran kepewaraan pada 

hari ini?  

Jawab: 

Senang, soalnya gurunya menyenangkan cara bicaranya dan menerangkannya 

unik dan mudah dipahami.  

2. ................................................................................................................ Ke

sulitan apa yang Anda alami dalam membawakan acara?  

Jawab: 

Intonasinya, ekspresi, kejelasan suara dalam membawakan acara. 

3. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah tanggapan Anda mengenai tayangan video yang digunakan dalam 

pembelajaran kepewaraan?  

Jawab: 

Tanggapan saya setuju kalau dalam penayangan tersebut dapat 

mempermudah pembelajaran. 

4. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah kesan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru? 

Jawab: 

Gaya mengajarnya menarik dan cara menerangkannya tidak kecepetan dan 

tidak lambat. 
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5. ................................................................................................................ Sa

ran apa yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share yang telah 

dilaksanakan?  

Jawab: 

Walaupun pakai video, harus dijelaskan lagi agar lebih paham. 

 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Nomor Presensi : 38 

 Hari/tanggal : Sabtu, 6 April 2013  

 Kelas/semester :  VIII-7/GENAP 

 Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

Pertanyaan 

1. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran kepewaraan pada 

hari ini?  

Jawab: 

Senang. Jadi tahu bagaimana menjadi MC itu. 

2. ................................................................................................................ Ke

sulitan apa yang Anda alami dalam membawakan acara?  

Jawab: 

Malu berbicara dilihat orang banyak, berdiri di depan orang banyak. 

3. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah tanggapan Anda mengenai tayangan video yang digunakan dalam 

pembelajaran kepewaraan?  

Jawab: 

Baik, jadi tahu cara-caranya. 

4. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah kesan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru? 
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Jawab: 

Suaranya bagus dan jelas. Cara berbicaranya sangat baik. 

5. ................................................................................................................ Sa

ran apa yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share yang telah 

dilaksanakan?  

Jawab: 

Sebaiknya teman-teman diam saja kalau sedang ditayangkan videonya dan 

jangan ribut. 

 

 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Nomor Presensi : 12 

 Hari/tanggal : Sabtu, 13 April 2013  

 Kelas/semester :  VIII-7/GENAP 

 Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

Pertanyaan 

6. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran kepewaraan pada 

hari ini?  

Jawab: 

Senang, gurunya asyik. 

7. ................................................................................................................ Ke

sulitan apa yang Anda alami dalam membawakan acara?  

Jawab: 

Kesulitan dalam ekspresi wajah. 
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8. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah tanggapan Anda mengenai tayangan video yang digunakan dalam 

pembelajaran kepewaraan?  

Jawab: 

Tayangan video bagus dan saya lebih jelas tentang membawakan acara. 

9. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah kesan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru? 

Jawab: 

Mudah memahami tentang kepewaraan. 

10. ............................................................................................................... Sa

ran apa yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share yang telah 

dilaksanakan?  

Jawab: 

Sering-sering menampilkan tayangan video tentang pembawa acara. 

 

 

 

 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Nomor Presensi : 21 

 Hari/tanggal : Sabtu, 13 April 2013  

 Kelas/semester :  VIII-7/GENAP 

 Tahun Pelajaran : 2012/2013 

 

Pertanyaan 

1. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran kepewaraan pada 

hari ini?  

Jawab: 
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Perasaan saya sangat senang dan gembira. 

2. ................................................................................................................ Ke

sulitan apa yang Anda alami dalam membawakan acara?  

Jawab: 

Kesulitannya intonasi kurang jelas dan kurang percaya diri. 

3. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah tanggapan Anda mengenai tayangan video yang digunakan dalam 

pembelajaran kepewaraan?  

Jawab: 

Tayangan video sangat bagus dan saya mendapat pengetahuan baru tentang 

kepewaraan dari video tersebut. 

4. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah kesan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru? 

Jawab: 

Gaya mengajar sangat menarik, tidak membosankan dan tidak terlalu tegang. 

5. ................................................................................................................ Sa

ran apa yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share yang telah 

dilaksanakan?  

Jawab: 

Lebih kreatif lagi dan selalu mengadakan praktik untuk mengasah 

kemampuan kita untuk menjadi pembawa acara. 

 

 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Nomor Presensi : 40 

 Hari/tanggal : Sabtu, 13 April 2013  

 Kelas/semester :  VIII-7/GENAP 

 Tahun Pelajaran : 2012/2013 
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Pertanyaan 

1. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran kepewaraan pada 

hari ini?  

Jawab: 

Saya merasa senang. 

2. ................................................................................................................ Ke

sulitan apa yang Anda alami dalam membawakan acara?  

Jawab: 

Disaat saya sedang membawakan acara, saya sangat malu dengan teman saya. 

3. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah tanggapan Anda mengenai tayangan video yang digunakan dalam 

pembelajaran kepewaraan?  

Jawab: 

Senang, karena saya banyak mengetahui tentang membawakan acara. 

4. ................................................................................................................ Ba

gaimanakah kesan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru? 

Jawab: 

Kalau menurut saya gurunya kalau bicara terlalu tergesa-gesa, tapi dia kalau 

mengajar sangat sabar. 

5. ................................................................................................................ Sa

ran apa yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran kepewaraan melalui 

tayangan video dengan pola kooperatif think-pair-share yang telah 

dilaksanakan?  

Jawab: 

Guru harus memperbanyak contoh dalam membawakan acara supaya murid 

dapat mengetahui cara yang benar dalam membawakan acara. 
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