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Tinjauan Mata Kuliah 
   

alam mata kuliah Berbicara yang berbobot 3 SKS ini disajikan topik-
topik hakikat berbicara, kemampuan dasar berbicara, peningkatan 

kemampuan berbicara, strategi peningkatan kemampuan berbicara, diskusi, 
berbicara dalam kegiatan wawancara, berbicara dalam kegiatan pidato, 
berbicara dalam kegiatan kepemanduan, dan berbicara dalam 
seminar/simposium. Pengkajian terhadap topik-topik tersebut akan sangat 
bermanfaat bagi Anda sebagai guru bahasa Indonesia dalam usaha 
meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi secara lisan. 

Berbicara sebagai salah satu modus komunikasi, erat kaitannya dengan 
kegiatan berbahasa lisan. Berbicara pada hakikatnya merupakan usaha 
menyampaikan pesan atau memberi informasi kepada orang lain. Untuk 
memiliki kemampuan berbicara yang baik diperlukan pengetahuan yang 
memadai mengenai substansi pembicaraan dan pengetahuan tentang teknik-
teknik berbicara yang baik. Di samping itu, sangat diperlukan latihan-latihan 
yang cukup sesuai dengan tujuan berbicara yang dilakukan.  

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan Anda memiliki wawasan 
yang luas tentang hakikat berbicara, kemampuan dasar berbicara, 
peningkatan kemampuan berbicara, strategi peningkatan kemampuan 
berbicara serta dapat melaksanakan diskusi, berbicara dalam kegiatan 
wawancara, berbicara dalam kegiatan pidato, berbicara dalam kegiatan 
kepemanduan, dan berbicara dalam seminar/simposium. Secara rinci, tujuan 
yang ingin dicapai adalah agar Anda dapat: 
1.  Menjelaskan hakikat berbicara sebagai konsep dan proses dalam 

berbicara, 
2. Menjelaskan kemampuan dasar berbicara, 
3.  Menjelaskan cara meningkatkan kemampuan berbicara, 
4.  Menerapkan strategi peningkatan kemampuan berbicara, 
5.  Melaksanakan diskusi, 
6.  Berbicara dalam kegiatan wawancara, 
7.  Berbicara dalam kegiatan pidato, 
8.  Berbicara dalam kegiatan kepemanduan, 
9.  Berbicara dalam seminar/simposium. 
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Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks-nya, materi mata 
kuliah ini dituangkan ke dalam sembilan modul yaitu: 
Modul 1 :  Hakikat berbicara, 
Modul 2 :  Kemampuan dasar berbicara, 
Modul 3 : Peningkatan kemampuan berbicara, 
Modul 4 : Strategi peningkatan kemampuan berbicara,  
Modul 5 : Diskusi, 
Modul 6 : Berbicara dalam kegiatan wawancara, 
Modul 7 : Berbicara dalam kegiatan pidato, 
Modul 8 :  Berbicara dalam kegiatan kepemanduan, 
Modul 9 : Berbicara dalam seminar/simposium. 

 
Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat Anda capai, pelajarilah setiap 

modul mata kuliah ini dengan baik sesuai dengan petunjuk yang ada di 
dalamnya. Diskusikan dengan rekan sejawat Anda jika ada hal-hal yang 
belum Anda pahami benar, gunakan kamus atau glosarium yang tersedia 
apabila Anda menjumpai kata-kata atau istilah yang belum Anda pahami 
maknanya. Kerjakan semua latihan dan tes formatif sesuai dengan prosedur 
yang ada dalam modul. 

Satu hal yang sangat penting untuk Anda lakukan, yaitu berlatih. Tanpa 
mau berlatih, pengetahuan yang Anda peroleh dari mata kuliah ini akan 
menjadi sangat sia-sia. Mintalah teman Anda kembali untuk menjadi 
pengamat sekaligus memberi masukan atas latihan yang Anda lakukan 
(berdiskusi/memimpin diskusi, melakukan wawancara, berpidato, memandu, 
dan melaksanakan seminar). 

Seringlah berlatih berbicara dan banyak membaca, pasti Anda berhasil.  
 

Selamat belajar! 
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