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A,BSTRAK

IHim PTK ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan

H @iar mahasiswa prodi PBSI FKIP Unib tahun ajaran }A13DAL4 sebagai pembawa

rrlrn d,al*m mata kuliah MC. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

nd*amam pembelajaran mata kutiah MC dengan teloik multimedia sehingga diharapkan

ry pmingkatan kualitas kemampuan pembelajaran MC mahasiswa prodi PBSI FKIP
[ffi Ahnn ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat
paitim tindakan kelas @TK). Penelitian berlangsung dalam 2 siklus, masing-masing

ft$ terdiri dari 4 talap, yaitu tahap perencanaan Qtlanning\, pelaksanaan tindakan (action),

Fgruatan (obsertasion), dan refleksi (reJlection). Penelitian tindakan kelas ini

tumal, semi forrnat atau hiburan setelah diterapkan sfiategi dengan teknik multimedia audio
lisal menunjukkan peningkatan. Sebelum diterapkan teknik audio visual multimedia hanya

mnngkatan menjadi 69,87 atau persentase ketuntasan mencapai 73,91oA. Dan ketika diulang

d siklus kedua terjadi peningkatan kemampuan mahasiswa dalam membawakan acara dari

hEbagai jenis acara secara signifikan, yalrri rnenjadi 91,30a/a atau melampaui 17,3f/o dan
EgEt 85%. Pembelajaran mata kuliah MC dengan strategi peoggunaan teknik audio visual
mttimedia terbukti mampu membangkitkan kreatifitas dan keberanian mahasiswa untuk
- 

Til sebagai MC dalam berbagai jenis acara, formal, semi fotmal, dan hiburan.

Krte kunci z peningkatan, latalitas pembelai aran, MC, multimedia

lil
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KATA PENGAIITAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

-rEmfqhkan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir penyelenggaraan Penelitian

[hdDdrafan Kualitas Pembelajaran (PPKP) FKIP UNIB 2A1r3 yang berjudul "Peningkatan

fditas Pembelajaran Master of Ceremony (MC) Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa don

a htdonesia FKIP UNIB Melalui Penggunaan Multimedia" dapat terselesaikan.

Motivasi yaog mendorong peneliti metakukan penelitian ini karena selama ini merasa

Ffrdin kekurangmaksimalan hasil belajar mahasiswa program mata kuliah paket Pewara,

lhsusnya dalam mata kuliah MC. Salah satu kendalanya adalah kurangnya fasilitas ataupun

kempatan secara langsung bagi mahasiswa akan situasi berbagai asaru, seperti formal, semi

frrmal, ataupun hiburan yang mereka lakukan. Untuk itq peneliti mencoba melalarkan upaya

bentuk 'orekonstruksi" atas berbagai jenis acara tersebut melalui penggunarm audio visual

muttimedia yang terdapat di Laboratorium Bahasa, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

FKIP UNIB untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) ini, dengan harapan akan

dihasilkan peningkatan kemampuan mahasiswa sebagai seorang MC (pembawa acara).

Berkaitan dengan hal di atas, peneliti sangat menyadari tidak dapat menyelesaikan

sendiri kegiatan ini tanpa bantuan berbagai fihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

kami menghaturk&n ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada fihak-

fihak yang telah membantq khuzusnya:

1. Prof. Dr. Rambat Nursasongko, Dekan FKIP LINIB yang telah memberi kepercayaan

untuk menyelenggarakan kegiatan ini;

2. Prof. Dr. Bambang Sahono, M.Pd., Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNIB yang

juga mempercayai peneliti menyelengaarakan penelitian ini;
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L Ih- Padi Utomo, M.Pd., Ketua Program Studi Peadidikan Bahasa dan Sastra

lndomia FKIP UNIB yang mengizinkan diselenggarakannya penelitian ini;

rL knuddin Lubis, M.A., Ketua Pengelola Laboratorium Bahasa, Jurusan Pendidikan

Bahasa dan Seni FKIP LINIB yang telah memfasilitasi media pembelajaran;

5- Dos€n mitra observer, dan staf dekanat, unit penerbitan yang juga telah membantu

b€rbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan penelitian ini.

G Seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP

IJNIB, semester VII khusus yang meogambil program mata kuliah MC, yang dengan

semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini-

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala kebaikan tersebut. Semoga

hporm al<hir Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran ini bermanfaat. Iftitik dan saran

mkpenyempumaan penelitian di masa yang akan datang sangat diharapkan..

Tcdmakasih.

Bengkulu 10 Desember 2013

Peneliti



B^{B I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Sistem pendidikan di Indonesi4 mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai

pendidikan tinggl ternyata mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi

karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh

itu pendidikan semakin mengalami kemajuan.

Seiring dengan kemajuao tersebu! dewasa ini pendidikan di sekolah.sekolah

menunjukkanperkembangan yang sangatpesat. Perkembangan itu terjadi karena terdorong

adanya pembaharuan itu, sehingga di dalam pengajaran pun guru selalu ingin menemukan

metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi semua siswa.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembaharuan sistem pendidikan mencakup

seluruh komponen yang ada. Pembangunan di bidang pendidikan memiliki arti apabila

pendidikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebuhrhan masyarakat dan bangsa lndonesia

yang sedang membangun, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat bangsa tersebut maju

dan berkualitas.

Menyikapi tuntutan dan perkembangan sebagaimana disampaikan di atas, pro$am

studi Pendidikan Bahasa rlan Sastra Indonesi4 Fakultas Keguruan dan Ihnu pendidikan,

Universitas Bengkulu (selanjutnya disingkat prodi PBSI FKIP Unib) melakukan

penyesuaian kurikulum yang memfasilitasi dan membekali mahasiswa berbagai skill,

meskipun tetap mengacu pada karakteristik prodi PBSI. Salah satu mata kuliah dari

kelompok yang menawarkan skill sebagai Pewara/Presenter adalah MC (mengingat ada

mata kuliah lain yang menyertai, yakni Retorika dan Baca Berita yang ditawarkan pada

semester genap). Oleh karena itu, di semester ganjil tahun ajaran 2A1f,/2014 yang akan

datang mata kuliah yang keluar adalah MC.
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Wisauggeni (2011: 5) mengatakan bahwa berbicara di muka umum, entah itu

bedrhotbalu mengajar, berpidato atau menjadi pembawa acata(Mc) sering mendatangkan

kebingungan bagi orang yang mendapat mandat itu. Sebisamrmgkh ofimg-onmg benrsaha

ffift menghindar, meskipun pada saat tertentu tidak akan bisa mengelak. pada

kenyataannya, berbicara di depan umum itu tentu bukan sesuatu yang mudah bagi yang

behmn terlatih" Pada umumnya yang pertama kali akan menguasai mereka adalah demam

panggung. Sebenamya mempunyai dernam panggung merupakan hal yang positif, karena

dapat memotivasi untuk menyiapkan penampilan yang lebih baik lagi, tetapi kondisi itu

tentu harus diketahui penyebabnya sehingga dapat diketahui cara mengonkolnya.

Dikatakan oleh Badudu & Shinta (2012:9) bahwa berbicara akan dapat meningkatkan

kualitas eksistensi (keberadaan) di tenlah+engah orang lain, bukanlah sekadar berbicara,

tetapi berbicara yang menarik (atrafuiJ), bemilai informasi (infarmatiJ), menghibur

(rebeatifl, dan berpengaruh Qrcrsuasifl. Dengan kata lain, setiap manusia mesti berbicara

berdasarkan seni berbicarayang dikenal dengan istilah retorika,yakni seni berkomunikasi

secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung

bertatap muka Di pihak lain Hamdani Q0l2: 12) juga menyatakan bahwa bicara

merupakan komunikasi manusia yang paling mendasar, yang membedakan manusia

tersebut sebagai suatu spesies. Diibaratkan oleh King Q0l2: I), juga Hamdani Q0l2: 13)

bahwa bicara itu seperti main golf, mengendarai mobil, atau mengelola toko - semakin

sering dilahrkan maka sernakin mahir dan senang melakukannya. Namun, untuk dapat

melalukar hal tersebut dengan baik tentunya harus diketahui dasar-dasar percakapan yang

berhasil, antara lain: kejujuran, sikap yang benar, minat terhadap orang lain, dan

keterbukaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ditegaskan oleh King (2012) *Orang

sukses adalahpembicara yang sukses, dan sebaliknya".
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Dalam kehidupan sehari-hari setiap oftmg pasti pernah mengikuti suatu acar4 baik

arxrra resmi ataupun tidak resmi. Biasanya dalam acara tersebut terdapat seseorang yang

bertugas untuk mengatur jalaonya acara, yaitu seorang MC (Master of Ceremonial) atat

pembawa acara yang tidak dapat dipisahkan dari suatu acara. Dapat dibayangkan apabila

suatu acara tidak ada pembawa acaranya, maka acaratersebut tidak akan sukses.

Seorang MC diibaratkan sebagai benang emas yang menghubmgkan item yang satu

dengan yang lainnya dalam suatu asa:ra, sehingga bisa disebut 'link mqn' . MC yang baik

bisa mengangkat acara yang dibawakannya sehingga memberi warna dan kesan yang

mendalam bagi audiens/pendengarnya. Tentu saja unhrk mencapai hal tersebut, dalam hal

ini matrasiswa prodi PBSI FKIP Unib yang mengambil mata kriliah ini harus dipersiapkan

secara matang, mengingat profesionalisme seorang MC sangat diperlukan. Profesionalisme

itu berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Profesi

berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan (ketrampilan) tertentu. @adudu &

Dewi, 2012:47-48).

Mahasiswa akan dibekali pengetahuan tentang teknik perencanaan dan pengalnman

kegiatan keprotokolan untuk menjadi MC pada acara-acara yang bersifat resmi atau

formal. Namun untuk langsung terjun pada acara-acara tersebut tentu tidak mudah. Tidak

semua event (acara) resmi berkenan menggunakan mahasiswa-mahasiswa yang sedang

belajar nge-MC tersebut. Oleh karena itu, perlu diupayakan media acara-acara yang dapat

menjadi tempat (ajang) berlatih secara sungguh-sungguh. Dan salah satu yang ditawarkan

adalah melalui teknik multime dia.

Multimedia adalah pengguruum komputer (laptop) untuk menyajikan dan

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan

koneksi (link) sehingga pengguna dapat ber-navigasi, berinteraksi, berkarya dan

berkomunikasi. Meskipun multimedia ini sering digunakan dalam dunia hiburarl
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multimedia juga dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan,

multimedia digunakan sebagai media pengajaran dan pelatihan dalam sistem e-learning,

baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri.

Pada awalnya multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indra

penglihatan (garnbar diam, teks, gambar gerak video, dan gambar gerak rekaan/animasi),

dm konsumsi indra pendengaran (suara). Dalarn perkembangannya multimedia mencakup

irya Hnetik (gerak) dan bau yang menrpakan konsumsi indra penciuman. Multimedia

mulai memasukkan unsur kinetik sejak diaplikasikan pada pertuqiukan film 3 dimensi yang

digabuogkan dengan gerakan pada kursi tempat duduk penonton. Kinetik dan fitm 3

dimensi membangki&an sens rialistis.

Menurut Hofstter (2001), secara umum multimedia merupakan kombinasi tiga

elemen, yaitu suara, gambar dan teks. pgfinisi lain dari multimedi4 apabila ditempatkan

rlalam konteks, adalah pemanfaatan komputer unfuk membuat dan menggabungkan teks,

gafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi).

Berdasarkan peqielasan-penjelasan di atas, maka penelitian ini akan melakukan

peninekatan kualitas pembelajaran MC (Pewara) mahasiswa prodi PBSI FKIP Unib

melalui teknik multimedia, sebagai wahana bagi mahasiswa mengenal berbagai situasi

*^ffi4 baik resmi (protokoler) maupun tidak resmi sehingga diharapkan mahasiswa telah

terbiasa menghadapi berbagai acara dan sifuasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai

pembawa acaru.- mahasiswa telah 'merasa' memiliki jam terbang yang cukup profesional

membawakan acara di depan khalayak umum. Jika sudah berpengalaman, meski secara

rekonstruksi, mahasiswa akan berkurang demam panggung, malu, rasa takut atau canggung

rybila berhadapan dengan khalayak.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahannya dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemampuan mahasiswa progftrm studi PBSI FKIP Unib tahun

ajaran 201312014 sebagai pembawa acata dalam pembelajaran mata kuliah MC

sebelum menggunakan teknik multime dia?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran mata kuliah MC dengan tebtik

multimedia pada mahasiswa prodi PBSI FKIP Unib tahun ajaran 2013/2014?

3. Apakah pembelajaran mata kuliah MC dengan menggunakan telmik multimedia

dapat meningkatan kemampuan mahasiswa prodi PBSI FKIP Unib tahun ajaran

2013 12014 seb4gai pembawa acara(Mc)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian PTK ini secara unum bertujuan untuk meningkatkan kuattas dan mutu

hasil belajar mata kuliah MC pada mahasiswa prodi PBSI FKIP Unib tahun ajaran

201312014. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan kemarnpuan mahasiswa program studi PBSI FKIP Unib

tahun ajaran 2013/2014 sebagai pembawa acara dalam pembelajaran mata kuliah

MC sebelum menggunakan tetcnik multimedia.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa program studi PBSI

FKIP Unib tahun ajaran 2013/2014 dalam pembelajaran mata kuliah MC setelah

menggunakan fasilitas tebtik multimedi a.

3. Untuk mengetahui peningkatan kemarnpuan pembelajaran mahasiswa prodi PBSI

FKIP Unib tahun ajaran 2ABD0|4 sebagai pembawa acatadalam mata kuliah MC

dengan diterapkanny a te knik multime dia.



D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian PTK ini secaxa umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu

hasil belajm mahasiswa progr.tm studi PBSI FKIP Unib, terhadap satrah satu skill yang

rliminati dan dipilih mahasiswa. Sedangkan secara khusus, manfaat penelitian ini

dharapkan dapat meningkatkan ketrampilan mahasiswa sebagai seorang pewara/lvlC, yffiE

profesional, yang menguasai teknik vokal, penampilan/performance, dan gaya/gesture. Di

smping itu, digunakannya strategi pembelajaran MC melalui teknologi multimedia ini

bemanfaat untuk melatih mental mahasiswa dalam kondisi-kondisi yang sesuai dengan

berbagai acara (event), sehingga sewaktu matlasiswa tersebut menjadi seorang MC tidak

mmgalami 'ogrod" yang menyebabkan posisinya sebagai pengatur/pembawa suatu acara

menj adi gagaVberantakan.

Sementara itu, manfaat bagi dosen dapat sffategi yang lebih inovatif

dm kreatif dalam membelajarkan mata kqliah MC dengan tetap menekankan pada proses

pembelajaran ke arah skill sebagai pewara.




