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Berdasarkan hasil observasi siswa kelas X1 MA Al Ma’arif Jepara dan wawancara guru Bahasa 
dan Sastra Indonesia diketahui bahwa penguasaan keterampilan berbicara dalam forum resmi siswa 
masih rendah, ditunjukkan dengan rendahnya pencapaian indikator pembelajaran. Kelemahan siswa 
meliputi penggunaan intonasi kurang tepat, kurang lancar berbicara, penggunaan kalimat efektif dan 
pemilihan diksi kurang tepat, serta kurangnya keberanian dan rasa percaya diri. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, peneliti menerapkan model practice rehearsal pairs agar pembelajaran lebih 
maksimal. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) berapa besaran koefisien peningkatan keterampilan 
berbicara dalam forum resmi siswa kelas X1 MA Al Ma’arif Jepara pada saat mengikuti pembelajaran 
berbicara dengan model practice rehearsal pairs dalam forum resmi, dan (2) bagaimana perubahan 
perilaku siswa kelas X1 MA Al Ma’arif Jepara pada saat mengikuti pembelajaran berbicara dengan model 
practice rehearsal pairs dalam forum resmi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsi besaran koefisien 
peningkatan keterampilan berbicara dalam forum resmi siswa dan memaparkan perubahan perilaku 
siswa kelas X1 MA Al Ma’arif Jepara pada saat mengikuti pembelajaran berbicara dalam forum resmi 
dengan model practice rehearsal pairs. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas siklus I dan siklus II dengan subjek penelitian 
keterampilan berbicara dalam forum resmi, dan objek penelitian kelas X1 MA Al Ma’arif Jepara. 
Terdapat dua variabel yaitu keterampilan berbicara dalam forum resmi dan model practice rehearsal 
pairs. Pengumpulan data melalui teknik tes dan nontes menggunakan instrumen tes dan nontes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata nilai siswa prasiklus yaitu 59,4 dengan kategori 
kurang. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model practice rehearsal pairs, rerata nilai kelas 
meningkat sebesar 13,5% menjadi 67,4 dengan kategori cukup pada siklus I, dan sebesar 19,3% menjadi 
80,4 atau dalam kategori baik pada siklus II. Perilaku siswa juga berubah ke arah positif saat mengikuti 
pembelajaran berbicara dengan model practice rehearsal pairs dalam forum resmi.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dikemukakan saran bahwa model practice rehearsal pairs 
baik untuk diterapkan dalam pembelajaran, siswa diharapkan banyak berlatih berbicara dalam forum 
resmi dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan nonkebahasaan, dan hendaknya dilakukan 
penelitian dengan menambahkan aspek percaya diri pada penilaian. 
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