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ABSTRAK
 

Dimasa sekarang ini banyak lowongan
pekerjaan yang mencari kandidat pekerja
pada  level  lulusan  SMA  berbahasa
Inggris,  baik  dari  media  cetak  maupun
melalui  media  online.  Sejalan  dengan
banyaknya lowongan/ tawaran pekerjaan
dalam bahasa Inggris menyebabkan pada
saat interview/ wawancara pekerjaan juga
dalam bahasa Inggris.  Siswa SMA telah
dibekali  pendidikan  dan  keterampilan
berbahasa  Inggris  mulai  dari  SD  yang
menyebabkan  mereka  tidak  asing  lagi
dengan  bahasa  Inggris.  Siswa  lulusan
SMA  seharusnya  telah  memilki
kemampuan  bahasa  Inggris  untuk
percakapan  (conversation)  sehari-  hari
dan kemampuan tata bahasa (Structure)
yang  baik.  Tetapi  pada  kenyataannya
tidak  lah  demikian.  Keterbatasan  jumlah
jam pelajaran yang semakin hari semakin
dikurangi  untuk  mata  pelajaran  bahasa
Inggris  disekolah-  sekolah  di  seluruh
Indonesia  saat  ini  memiliki  dampak
negatif apabila dilihat dari sisi globalisasi
saat ini. Siswa SMA Kelompok mitra juga
telah memiliki kemampuan dasar bahasa
Inggris,  tetapi kemampuan mereka untuk
meningkatkan  keterampilan  berbicara
(retorika)  dan  berbicara  didepan  umum
(public  speaking)  menjadi  permasalahan
apabila  tidak  selalu  di  latih.  Melalui
program  kemitraan  masyarakat  yang
peneliti dan tim lakukan diharapkan dapat
meningkatkan  kemampuan,  keterampilan
beretorika  dan  public  speaking  mitra
terutama  dalam  penggunaan  bahasa
Inggris.Proses  sosialisasi  merupakan
langkah awal dari program kemitraan ini.
Sosialisasi di awali dari tindakan pre- tes
siswa  dalam  memperkenalkan  dirinya
pada  intruktur  dan  pada  teman  sesama
siswa, selanjutnya memberikan pelatihan,
diskusi  tentang  retorika  dan  public
speaking  untuk  keperluan  wawancara
pekerjaan  dalam  bahasa  Inggris  dan

terakhir  memberikan  feedback  serta
menguji  siswa  terhadap  topik  yang
dibicarakan  (post-  test).   Hasil  program
kemitraan  masyarakat  menunjukkan
bahwa  terjadi  peningkatan  pengetahuan
siswa  SMA  dalam  penggunaan  bahasa
Inggris dalam meningkatkan keterampilan
retorika dan public speaking. Peningkatan
pengetahuan  yang  paling  utama  adalah
pada  aspek  pengtahuan  retorika  dan
public  speaking  dimana  mereka
mengetahui  bagaimana  kunci  sukses
wawancara  pekerjaan  dalam  bahasa
Inggris.  Dan  untuk  pengetahuan
wawancara  pekerjaan  dalam  bahasa
Inggris juga membuat siswa SMA tersebut
semakin  paham  alur  pertanyaan  yang
mungkin  ditanyakan  pada  saat
wawancara  pekerjaan  dalam  bahasa
Inggris.

PENDAHULUAN

Di  era  globalisasi  saat  ini   mencari
pekerjaan  bagi   masyarakat   Indonesia
merupakan  hal  yang  sulit  untuk
didapatkan.  Para  pencari  kerja  adalah
para  sarjana  maupun  tamatan  sekolah
menengah.  Mengapa  sulit  mendapatkan
pekerjaan?  Berbagai  aspek  harus  kita
lihat  ,  diantaranya  adalah   kemampuan
individu  dalam   memahami  lowongan
kerja  yang  di  tawarkan.  Terkadang
lowongan  kerja  tersebut   tidak   sesuai
jurusan   tetapi   memaksakan  diri  untuk
melamar   di  posisi   tersebut,  ataupun
yang paling sering terjadi saat ini adalah
tidak memahami  isi  lowongan pekerjaan
dikarenakan  kendala  bahasa,  yaitu
banyak  lowongan  pekerjaan  dari  koran
maupun  internet berbahasa Inggris.

Dimasa   sekarang   ini   banyak
lowongan   pekerjaan   yang   mencari
kandidat   pekerja  pada   level   lulusan
SMA berbahasa Inggris. Beberapa contoh
lowongan   pekerjaan   melalui  media
online, diantaranya:
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1. Iklan Lowongan Kerja di Restoran dalam Bahasa Inggris

Wanted Waiter/waitress
To Work at ‘Ayam Bakar Bejo” Restaurant

Experience:
At least 5 months as waiter/waitress

Qualifications:
Female 17- 25 years old or

Male 18-27 years old
Honest

Good looking
Ready to placed anywhere

Thorough
Interested applicants:

Send your cv to our email at admin@ayambakarbejo.com
Requirements:

Fresh graduated from senior/ vocational  high school
Salary:

Rp. 1,500,000 – Rp. 2,000,000
Location:

Palapa street no. 35, Bandar Lampung.

2. Iklan Lowongan Kerja Otomotif dalam Bahasa Inggris di Auto2000

AUTO 2000 TECHNICIAN MECHANIC JOB
Open Recruitment on Mechanic Position

Responsibility:
Maintains servise operations by inspecting an maintaining all vehichles.

Qualifications:
Presistence

Time Management
Independence

Safety Management
Problem solving

Male
20–36 years old

Duties:
Maintains vehicle appearance by cleaning and washing

Maintains vehicle records by recording service and repairs
Maintains vehicle function

Interested applicants
Send your resume to admin@auto2000.com

Contact our hotline : 123 4567 890

3. Iklan Lowongan Kerja dalam Bahasa Inggris – Koki
You Have Experience of Preparing and Cooking Meals?

Come Join us at ‘Garuda Restaurant’
Requirements:

Assists the Unit Supervisor to run a large kitchen, primarily by cooking and serving western
and eastern foods
Responsibilities:

Assist the Unit Supervisor to operate the kitchen in an efficient manner
Carry out cooking tasks

Qualifications:
Experience in preparing and cooking of meals in good quantity

Elementary Hygiene Certificate
Adaptable and creative

Good in team
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Have a genuine interest in food
Communication skills to deal at all levels

Hours:
Full and Part Time

Location:
R.A Kartini Street, No. 12, Bandar Lampung.

Closing Date:
Saturday, March 26th 2016

 
Sejalan dengan banyaknya lowongan/

tawaran pekerjaan dalam bahasa Inggris
menyebabkan  pada  saat  diminta  untuk
datang  interview/  wawancara  pekerjaan
juga  dalam  bahasa  Inggris.  Lowongan
kerja berbahasa Inggris telah menjangkau
lulusan  SMA  sederajat,  tidak  hanya  di
level  lulusan  sarjana.  Siswa  SMA  telah
dibekali  pendidikan  dan  keterampilan
bahasa  Inggris  mulai  dari  SD  yang
menyebabkan  mereka  tidak  asing  lagi
dengan  bahasa  Inggris.  Siswa  lulusan
SMA  seharusnya  telah  memilki
kemampuan  bahasa  Inggris  untuk
percakapan  (conversation)  sehari-  hari
dan kemampuan tata bahasa (Structure)
yang  baik.  Tetapi  pada  kenyataannya
tidak  lah  demikian.  Keterbatasan  jumlah
jam pelajaran yang semakin hari semakin
dikurangi  untuk  mata  pelajaran  bahasa
Inggris  disekolah-  sekolah  di  seluruh
Indonesia  saat  ini  memiliki  dampak
negatif apabila dilihat dari sisi globalisasi
saat ini.

Seorang  siswa  lulusan  SMA  selain
memilki  kemampuan  menulis  (writing)
juga harus memilki kemampuan berbicara
(speaking). Kemampuan berbicara dalam
bahasa  Inggris  merupakan  bagian  dari
kemampuan retorika dan public speaking
dalam  Ilmu  Komunikasi. Retorika  atau
seni  keterampilan  berbicara  biasanya
dipergunakan  dalam  proses  komunikasi
antar  manusia.  Retorika  bukanlah  hal
yang  mudah  dilakukan  oleh  setiap
manusia.  Seseorang  dapat  menguasai
keterampilan  berbicara  ini  dengan  cara
berlatih berbicara di depan umum Dengan
retorika sesorang  dituntut untuk terampil
mengucapkan kata-kata yang tepat, pada
saat  yang  tepat  dan  pada  pendengar
yang tepat. Ketiga hal tersebut adalah hal
yang  paling  penting  dalam  seni
keterampilan  berbicara  atau   retorika.
Melalui  pelatihan  retorika  dan  public
speaking dalam hal wawancara pekerjaan
dalam  bahasa  Inggris  diharapkan
merupakan  salah  satu  cara  dalam
meningkatkan  kualitas  siswa  SMA yang

akan  terjun  dimasyarakat  untuk  mencari
pekerjaan. 

PEMBAHASAN

Retorika dapat dimaknai sebagai seni
berbicara.  Sehingga  setiap  orang  bisa
memiliki  gaya  retorika  tersendiri  yang
tentu  saja,  berbeda  satu  sama  lainnya.
Mengenai  model  retorika,  Dori  Wuru
Hendrikus (2009) membagi ke dalam tiga
bagian.

 Pertama, gaya  retorika  monologika
atau  monolog.  Dalam model  komunikasi
ini  biasanya  terjadi  dalam proses  pidato
yang bersifat satu arah, sebab hanya satu
orang yang berbicara (komunikator),  dan
yang  lain  hanya  sebagai  pendengar
(komunikan).

Kedua, dialogika.  Gaya  retorika  ini
biasanya  memang  jarang  dapat  ditemui
dalam  acara-acara  pidato  atau  orasi
politik yang dihadiri banyak orang (massa)
di  sebuah  lapangan  terbuka.  Gaya
retorika  dialogika  ini  biasanya  hanya
dilakukan  dalam  acara-acara  debat
kandidat atau dialog terbuka.

Ketiga, pembinaan  teknik  bicara.
Efektivitas  monologika  dan  dialogika
tergantung  pada  teknik  bicara.  Bahkan
teknik  bicara  ini  menjadi  syarat  penting
dalam retorika. Mulai dari bagaimana cara
mengatur  pernafasan,  teknik  membina
suara,  dan  berbicara.  Semua  harus
diperhatikan  dan  diatur  agar  bicaranya
bisa menjadi efektif.

Apa  pun  gayanya,  retorika  adalah
sebuah  seni  berbicara.  Semakin  mahir
dalam  mengemas  kata-kata  atau  istilah
yang  digunakan,  pengaturan  penekanan
suara pada setiap kata yang disampaikan,
tentu semakin baik. Bahkan dalam acara
pidato yang dikenal selama ini hanya satu
arah  sekalipun,  para  pendengar  bisa
merasa seperti diajak berdialog. Suasana
pun bisa menjadi semakin hidup. Bahkan
pendengar bisa merasakan seperti diajak
berbicara,  tidak  merasa  hanya  sekadar
pendengar.
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Public speaking berasal dari  dua kata
dalam  bahasa  inggris, public dan
speaking.  Public berarti  umum,  publik,
masyarakat. Speaking bermakna
berbicara  atau  pembicaraan.  Sementara
public speaking berarti bicara publik atau
pembicaraan di depan publik.

Dalam  ilmu  komunikasi,  public
speaking di artikan sebagai sebuah cara
dan  seni  berbicara  di  depan   khalayak
umum yang sangat menuntut kelancaran
berbicara,  kontrol  emosi,  pemilihan  kata
dan  nada  bicara,  kemampuan  untuk
mengendalikan  suasana,  dan  juga
penguasaan  bahan  yang  akan
dibicarakan.

Di dalam public speaking, di butuhkan
penguasaan  medan  dan  pengenalan
terhadap  karakter  audiens  yang  diajak
berbicara  dan  bahasa  juga  menyangkut
gaya  tubuh  yang  menunjang  materi
pembicaraan.

Pada  prinsipnya  pengertian  public
speaking tidak  berbeda dengan retorika.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa
pengertian  dibawah  ini. Public
speaking dan  retorika  adalah  suatu
bentuk  komunikasi  dimana  komunikator
menyampaikan  ide  dan  gagasannya
kepada  khalayak  tertentu.  Kalau  jaman
dahulu belum ada media elektronik, maka
retorika  disampaikan  secara  tatap  muka
berbeda  dengan  jaman  sekarang  yang
media elektroniknya berkembang dengan
pesat,  maka  public  speaking  dapat
disampaikan  baik  secara  tatap  muka
maupun  melalui  media,  baik  cetak
maupun elektronik dan keduanya memiliki
tujuan  yang  sama  yaitu  mempengaruhi
orang  lain  dalam  hal  pengetahuan,
perasaan dan juga perilakunya.

Didalam  wawancara  pekerjaan  baik
dalam bahasa Indonesia maupun bahasa
Inggris diperlukan kemampuan beretorika
dan  public  speaking.  Salah  satu  kunci
sukses  wawancara  pekerjaan  dalam
bahasa  Inggris  adalah  pada  saat
perkenalan  diri  (Introduction).  Salah
seorang ahli retorika dan public speaking
mengatakan  bahwa  kunci  sukses  public
speaking  adalah  “Anda  harus
menciptakan  sebuah  perkenalan  yang
kuat”  Weni  (2016:  63).  Hal  ini  dapat
dilakukan  dengan  merencanakan  dan
menuliskan  kalimat  perkenalan  anda.
Seperti  apa  anda  ingin  dikenal  oleh
audiens?,  bagaimana  anda  ingin
dikenang oleh mereka?, Citra seperti apa

yang  anda  harapkan  terbangun  dalam
benak  audiens?.  Rencanakan  secara
detail,  mulailah  bangun  image  dimata
audiens,  dan  latih  lah  sebaik-  baiknya.
Dalam  hal  ini  audiens  yang  dimaksud
adalah  pewawancara  yang  merupakan
seseorang  yang  ditugaskan  oleh
perusahaan  untuk  mewawancarai  para
pelamar. 

Beberapa  tips  untuk  mempersiapkan
diri  agar  lancar  dalam  memperkenalkan
diri dengan menggunakan bahasa Inggris
saat wawancara kerja :

 Ucapkan salam.
 Pasang senyum ramah.
 Perkenalkan data diri kita. Contoh

: Nama, tempat lahir, umur, hobi,
dan lain-lain.

 Ceritakan  bagaimana  latar
pendidikan  kita  secara  penuh.
Jika kita mempunyai prestasi, ada
baiknya  itu  disebutkan  untuk
menambah nilai positif bagi pihak
pewawancara.

 Sebutkan  semua  skill  yang  kita
punya  untuk  menunjang
pekerjaan  yang  sedang  kita
lamar.

 Utarakan  semua  alasan-alasan
yang membuat kita ingin bekerja
di instansi tersebut.

 Jabarkan semua hal dan rencana
yang akan kita lakukan jika kelak
kita diterima di tempat kerja.

 Utarakan  pertanyaan  jika
memang diijinkan untuk bertanya.

 Simpulkan  perkenalan  dengan
diakhiri  dengan  ucapan
terimakasih. 

Tips-tips  diatas  hanya  teori  jika  tidak
ada contoh untuk pelaksanaannya, maka,
untuk  melengkapi  apa  yang  sudah
menjadi tips diatas, berikut kami jabarkan
beberapa  contoh  perkenalan  dalam
bahasa Inggris saat interview kerja :

1. Good morning. My name is Febri
Dwi Cahya Gumilar.  You can call
me Febri. I am now 18 years old.
I completed  my  study  at  SMA
SATU  NUSA  BINJAI  this  year.  I
have one brother and two sisters. I
am a hardworker and teamplayer.
I  have  no  experience  before  but
I’m qualified enough in electronics
since this is my major in school.

2. My name is Bella. I am 19 years
old. I have done my study in SMA
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Aliyah  Aisyiyah  Muhammadiyah
Binjai last year. I apply for cashier
in Maju Bersama Supermarker. I
believe  i  am  proper  for  this
position  because I  have  a  good
skill  at operating  computer
Besides,  I  am  fluent  in  english
which i  think  can support  me in
my work.

3. My name is Rina. I am 21 years
old.  I  apply  for  the  marketing of
credit card position in this office. I
have  2  years  experience  as  a
marketing of credit card in CIMB
Niaga. I have a fair language skill
in  english.  I  resigned  from  my
previous  job  because  i  have  to
follow  my  husband  who
transfered  to  work  in  this  city.  I
have  good  skill  in  operating  ms
word and photoshop.

4. First  of  all,  I  would like to thank
you for giving me an opportunity
to introduce myself.  My name is
Joko  Tingkir.  I  have  graduated
from SMA 1 Binjai two years ago.
I have won many trophies for my
school, one of  them was when I
won  the  speech  contest  in
Jakarta. I have a huge passion in
Linguistics and educational world.
That  is  the main  reason  why  I
apply this job as an English tutor
in this institute. If I am welcomed
to be a part of this institute, I will
do  my  best  to  teach  and
educate the  students  here.  I am
fluent in both active and passive
English.  That’s  all  about  me
sir/mam. Thank you.

5. My name is Rahmat Yani Hidayat.
My nickname is Rahmat. I am 23
years  old.  I am  graduated  from
SMA 5 Binjai . This is my ambition
to  work  as  the  workerin  the  big
company  since  I  was  in  Senior
High School.

6. My name is Susi Susanti. I am 24
years old. I am a fresh graduate. I
read  in  newspaper  that  your
company  need  a  receptionist.  I
also  have  read  the  requirement
and  I  think  I  can  fulfill  all  the
requirement  assigned  by  this
company.  I  love  to  meet  new
people  so  I  choose  this  job.  In
order to support my work, I did 3

months  public  relation  and
computer  skill  course.  I  believe
this job is perfect for me than the
other applicants.

7. Good morning Sir, I am glad to be
here  for  this  interview.  Firstly,  I
would like to thank you for giving
me  the  opportunity  to  introduce
myself. My name is Febri. I am 25
years  old.  I  am  seeking  an
opportunity  to  work  with Motul
Motors as Sales. My professional
experience and my awareness of
your well-known  reputation  have
led me to want to work for  your
company. I  have graduated from
SMA  Muslim  nusantara  Medan
with  a  major  in  Mechanical  and
Electrical field.Over the past three
years,  I  have  worked
with Michelin,Ltd  as  Sales  who
responsible  for  the  marketing
activities.  During  this  period,  I
have learned so much about the
values  of  teamwork  and
commitment, how to win, how to
work  hard,  how  to  concentrate
and focus on goals,  and how to
balance  my  time  and  priorities.
Additional  experience  in  other
fields  such  as internship  in  a
factory  and  commercial
negotiation can  increase  my
value  to  your  company.  I  enjoy
thinking,  learning,  and  working.
I am able to bear work pressure.
Thank you.

Melalui  sosialisasi  pelatihan  kepada
para  siswa  di  kota  Binjai  ditemukan
bahwa terdapat peningkatan pemahaman
dari  siswa  tentang  bagaimana
penggunaan  bahasa  Inggris  untuk
memperkenalkan  diri  (Introduction).
Mereka  memahami  bahwa  apa  yang
mereka  lakukan  sehari-  hari  seperti
kegiatan  berpidato  misalnya  dengan
sergala tekniknya merupakan bagian dari
ilmu  komunikasi  retorika  dan  public
speaking.  Kedepannya  bahwa  mereka
akan terjun kedunia kerja dan melakukan
wawancara pekerjaan, merupakan bagian
dari  retorika  dan  public  speaking  dalam
ilmu  komunikasi.  Sebuah  hasil  pre-test
dan  post-test  siswa  membuktikan
peningkatan pemahaman ini, diantaranya:
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Seorang siswa bernama Andry Rizki Hasibuan pada saat dilakukan tes.
“Apakah  kamu  suka/tertarik  pada  mata  pelajaran  bahasa  Inggris?  Berikan
alasannya!”
“Tidak terlalu tertarik karena sulit mengerti apa yang diajarkan guru” (Pre-test)
“Lumayan tertarik karena penjelasan ibu dosen” (Post-test)

“Menurut kamu, apakah bahasa Inggris itu penting bagi masa depan kamu, misalnya
terkait dengan pekerjaan kamu nantinya?”
“Mungkin penting tapi saya kurang tertarik” (Pre-test)
“Ya penting” ( Post-test)

“Apakah kamu tahu tentang wawancara pekerjaan dalam bahasa Inggris?”
“Pernah dengar kalau sekarang cari kerja dan lowongan banyak berbahasa Inggris” 
(Pre-test)
“Sekarang agak ngerti” (Post-test)

“Biasanya pada saat wawancara kerja dalam bahasa Inggris, pencari kerja harus  
memperkenalkan  diri  dalam  bahasa  Inggris.  Buatlah  1  contoh  sederhana  
memperkenalkan dirimu kepada pewawancara!”
“My name is Andri rizki hasibuan...” (Pre-test)
“My name is Andri rizki hasibuan, (Post-test)

    My nick name is Andri,
   I am Andri.

“Apa yang kamu ketahui tentang retorika dan public speaking?Tuliskan!”
“Saya tidak tahu, dari kata public speaking berarti berbicara didepan orang (Pre-test)
“Retorika itu seni berbicara, Public speaking seni berbicara didepan khalayak ramai”
(Post-test)

“Apakah seseorang memerlukan keterampilan retorika dan public speaking?”
“Mungkin perlu” (Pre-test)
“Dari penjelasan ternyata sangat perlu”(Post-test)

“Bagaimana cara beretorika dan public speaking pada saat wawancara kerja?”
“Tidak tahu” (pre-test)
“Mempersiapkan diri , berbicara dengan jelas” (Post-test)

Dari  seorang  siswa  diatas  tampak
bahwa terdapat peningkatan pemahaman
tentang penggunaan bahasa inggris  dan
retorika  serta  public  speaking,  dimana
siswa tersebut tadinya kurang tertarik dan
faham  tentang  perlunya  bahasa  Inggris
sekarang  menjadi  sedikit  faham tentang
cara  memperkenalkan  diri  dengan
berbagai  variasi.  Serta  siswa  tersebut
menjadi faham akan seni berbicara yang
baik dihadapan publik (retorika dan public
speaking). 

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas,
tampak  bahwa  sosialisasi  penggunaan
bahasa  Inggris  dalam  meningkatkan
keterampilan retorika dan public speaking
siswa SMA di Binjai membawa perubahan

peningkatan  pemahaman  dari  yang
kurang  paham  menjadi  lumayan  paham
atau  sangat  paham dan  dari  yang  tidak
tahu menjadi tahu dan ahli.

Walau  telah  terjadi  peningkatan
pemahaman  dan  keterampilan  siswa
dalam pengguanan bahasa Inggris  serta
retorika  dan  public  speaking,  tetapi
pelatihan  dan  sosialisasi  kegiatan  ini
harus  terus  dilakukan  mengingat  di  era
globalisasi ini penggunaan bahasa Inggris
dijadikan sebagai basic skill (kemampuan
dasar) dalam mencari pekerjaan.
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