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Tinjauan Mata Kuliah

R

etorika diartikan sebagai keterampilan menggunakan bahasa. Secara
khusus, retorika mengarah padapenggunaan bahasa ketika berpidato,
lebih tepatnya seni bahasa di dalam berpidato.
Berdasarkan pengertian tersebut, mata kuliah ini memberi pengetahuan
kepada mahasiswa untuk terampil berpidato. Dalam hal ini mahasiswa tidak
hanya belajar bagaimana menggunakan bahasa yang meliputi pilihan kata,
susunan kalimat, dan menggunakan intonasi. Materi-materi dalam mata
kuliah ini juga berisi pengetahuan bagaimana mahasiswa dapat melaksankana
pidato di depan berbagai khalayak/hadirin. Dengan demikian, mulai dari
kemampuan dasar berpidato sampai pada prinsip-prinsip berpidato yang baik
dapat dipelajari oleh mahasiswa. Terampil atau tidaknya mahasiswa dalam
berpidato harus diusahkan oleh mahasiswa secara mandiri. Melalui mata
kuliah ini, diharapkan mahasiswa mau melatih diri untuk dapat berpidato
(memberi sambutan, seminar, memberi penyuluhan, dll) dengan baik.
BMP PBIN4220 ini berbobot 2 sks = 6 modul. Modul-modul tersebut
berisi uraian materi, contoh, dan bahan berlatih bagi mahasiswa. Secara garis
besar materi-materi tersebut meliputi:
1. Ruang Lingkup Retorika
2. Hubungan Strategi antara Komunikasi dan Retorika
3. Penerapan Retorika dalam Proses Komunikasi
4. Persiapan Pidato
5. Penyusunan Pidato
6. Penyampaian Pidato
Untuk kepentingan UAS cukup dengan menguasai materi-materi
tersebut. Namun untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang
retorika, Anda dianjurkan untuk menambah pengetahuan dengan membaca
referensi minimal yang terdapat dalam daftar pustaka setiap modul BMP ini.
Di samping itu untuk terampil berpidato Anda dianjurkan belajar dari para
orator minimal di negara kita seperti Soekarno, Dr. Soetomo (Bung Tomo),
Zainuddin M.Z, dll.
Selamat Belajar dan Berlatih.
Sukses Selalu!
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Pet a Ko m pe ten si
Retorika/PBIN4220/2 sks
Terampil menerapkan teori-teori retorika
dalam kegiatan menulis naskah pidato
dan melaksanakan pidato

5

6

Terampilan menerapkan teori-teori retorika
dalam kegiatan menulis naskah pidato

Terampil merencanakan dan
melakukan pidato

4.

Menerapkan berbagai teori retorika
dalam berbagai bidang

2.

3.

Menjelaskan hubungan strategis
antara komunikasi dan retorika

Menjelaskan penerapan retorika
dalam proses komunikasi

1.

Menjelaskan ruang lingkup retorika

