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A. PENDAHULUAN

Berbicara merupakan kegiatan yang bersifat produktif. Berbicara

merupakan juga keterampilan untuk menyampaikan maksud atau isi pembicaraan

secara lisan kepada lawan bicara. Berbicara adalah " berkata, bercakap, berbahasa

atau melahirkan pendapat atau berunding" menurut Kridalaksana( 1996:144). Selain

hal itu, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi- bunyi artikulasi atas kata-

kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan

perasaan menurut Tarigan( 1983: l5).

Sejalan dengan Tarigan, Mulgrave( 1954: 3-4) mengemukakan pendapat

bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi- bunyi bahasa atau kata-

kata untuk mengekspresikan pikiran. Oleh karena itu, berbicara merupakan bentuk

perilaku manusia yang memanfaatkan factor fisik, psikis, neurologist, semantic,

linguistic secara ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting

untuk melakukan control social.

Keterampilan berbicara merupakan tuntutan utama yang harus dikuasai oleh

setiap manusia. Dalam melatih keterampilan berbicara dituntut suatu teknik atau

metode yang tepat bagi siswa. Metode atau teknik yang tepat akan membuat siswa

merasa senang atau tidak jenuh, sehingga pembelajaran berjalan secara oftimal. Salah

satu model yang ditawarkan di sini adalah model kooperatif tipe Students Teams

Achievement Devisions ( STAD). Model ini mengajak siswa bermain sambil berlatih

keterampilan berbicara, sehingga siswa menjadi senang, aktif gembira. Dalam srAD
ini guru dapat memilih berbagai model yang sesuai kesiapan guru atau keadaan

sekolah dan siswa.

B. Hakikat Keterampilan Berbicara

1. Pengertian Berbicara

Menurut Tarigan( 2008: 16) berbicara adalah kemampuan mengucapkan

bunyi- bunyi artikulasi atau kata- kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara merupakan tanda- tanda



yang dapat didengar (audible) dan kelihatan( visible) yang memanfaatkan sejumlah

otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan- gagasan atau

ide- ide yang dikombinasikan. Jadi berbicara itu lebih daripada pengucapan bunyi-

bunyi atau kata- kata.

Tujuan utama berbicara adalah berkomunikasi. Kegiatan berbicara diawali

dari suatu pesan yang disampaikan pembicara (communicator) kepada penerima

pesan (communicant) untuk dapat dipahami pesan tersebut dengan baik. John W.

Santrock, 2007: 303-304) menyatakan bahwa dalam berbicara seseorang selalu

menggunakan lima komponen bahasa sebagai berikut.

Fonologi: berhubungan dengan bunyi ucapan dan bentuk ucapan;

Morfologi: berhubungan dengan kata dan pembentukan kata, serta pilihan
kata.

Sintaksis: meliputi pengorganisasian kata menjadi frase dan frase menjadi
kalimat yang menggambarkan satu kesatuan makna.

Semantik: berkaitan dengan makna. Makna dapat dipahami apabila
pedengar mampu memahami makna kata atau kalimat. pemahaman makna
akan lebih cepat apabila lawan bicara memiliki kosa kata yang luas.

Pragmatik: berhubungan dengan penggunaan bahasa sesuai dengan
konteks. Konteks akan menentukan maknayangterkandung dalam kalimat
tersebut.

Burhan Nurgiyantoro ( 2009: 276-277) menekakan agar dapat berbicara

dengan baik maka pembicara harus menguasai lafal, struktur, kosa kata yang

berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan. Dalam pembicaraan, kejelasan

penuturan tidak semata- mata ditentukan oleh ketepatan bahasa, tetapi juga dibantu

oleh unsur- unsur paralinguistic seperti gerakan- gerakan tertentu, ekspresi wajah,

nada suara, dan sebagainya.

Jadi keterampilan berbicara menuntut penguasaan unsure- unsure penunjang (

nonverbal) dari pengguna bahasa tersebut. Sebab makna sangat ditentukan kejelasan

ucapan bahasa dan konteks unsure nonverbal. Demikian pula, Tarigan ( 200g: l)
menambahkan bahwa keterampilan berbicara ini tidak dapat dipisahkan dari

keterampilan berbahasa yang lain, misalnya menyimak, membaca, dan menulis.

Setiap keterampilan itu saling berhubungan dengan keterampilan berbahasa yang lain.

b.

d.

e.



2. Prinsip-Prinsip Latihan Keterampilan berbicara

Menurut Denok wijayanti (2007:30) prinsip yang harus diperhatikan dalam

latihan keterampilan berbicara sebagai berikut.

a. Memberikan latihan berbicara sebanyak- banyaknya, karena untuk

menguasai suatu keterampilan perlu latihan praktik yang secara teratur

dan terarah. Siswa harus banyak latihan untuk memperoleh terampil

berbicara.

b. Latihan berbicara merupakan bagian integral dari program

pembelajaran sehari- hari.

c. Menumbuhkan kepercayaan diri merupakan hambatan yang dihadapi

oleh siswa. Latihan yang dilaksanakan setiap hari secara teratur sangat

berguna bagi pembinaan rasa percaya diri.

Menurut cameron ( Depdiknas,2}}7: 146) secara alamiah pemerolehan

bahasa didahului oleh bahasa lisan. Sebab bahasa lisan dapat diperoleh setiap saat

baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan bermain. Siswa menyimak

pembicaraan orang lain dapat sebagai sumber latihan berbicara yaitu dengan

menirukan ucapan kata atau kalimat. Sedangkan bahasa tulis sangat sulit berkembang

jika bahasa lisan belum dikuasai, karena bahasa tulis dapat dimulai apabila anak

sudah masuk pada jenjang pendidikan ( sekolah)..

C. Hakikat Pembelajaran Kooperatif

1. Pengertian Kooperatif

Kerjasama atau gotong royang atau kooperasi merupakan suatu fenomena

kehidupan yang sudah terbiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, bahkan

dalam kehidupan anak. Mereka saling bekerjasama dan membantu dalam

menyelesaikan atau mencapai tujuan, secara tidak terorganisir, yang kuat membantu

yang lemah, sementara yang kuat membantu yang lemah,sedangkan yang lemah juga

memperhatikan yang kuat. Dalam bidang pembelajaran hal yang demikian sudah

tidak lagi asing. Guru membentuk kelompok-kelompok kerja untuk mengerjakan

tugas tertentu secara bersama. Dengan kerjasama antarmanusia dapat membangkitkan

dan menghimpun tenaga atau energt secara bersama yang disebut synergt. Prinsip



kerjasama dalam rangka membangun synergt inilah yang akan diterapkan melalui

pembelajaran kooperatif (Udin S Winata Putra, 2001)

Pembelajaran kooperatif berangkat dari suatu asumsi bahwa alur proses

belajar tidak harus berasal dari guru menuju siswa. Siswa juga memiliki potensi untuk

saling mengajar siswa yang lain dalam bentuk peer teaching. Bahkan banyak hasil

penelitian menunjukan bahwa pengajaran oleh teman sebaya lebih efektif dari pada

pengajaran oleh guru(Anita Lie,2003).

Menurut cohen ( Nur Asma,2006: 17) cooperative learning will be defined

as students working together on group small enough that everyone participate on a

colelective task that has been clearly assign. Moreover, students are expexted to carry

out their taskwithout direct and immediate supervision of the teacher.

Slavin (dalam Rusdi ,1998) mendefinisikan cooperative learning sebagai

suatu pendekatan pembelajaran ,dimana siswa bekerja dalam suatu kelompok yang

heterogen ,yang anggotanya terdiri dari empat atau enam orang. Heterogenitas

anggota kelompok tersebut ditinjau dari berbagai sudut, seperti kemampuan

akademis, jenis kelamin, maupun status social. Dalam hal ini Burden dan Byrd

(1999:99) merumuskan

"cooperative learning is a means of grouping students in small, mixed abitity

learning teams. The teacher present the group with a problem to solve or task to

perform. Student in the group the work among themselves, help one anothe, praise

and critize one another's contributions. Students work in group offour to six member

cooperate with each other to learn the material".

Berdasarkan dua pendapat di atas maka dapat dikenali beberapa pembelajaran

yang menggunakan pembelajaran cooperative, yakni (a) siswa bekerja dalam suatu

kelompok, dimana setiap kelompok beranggota empat sampai enam orang; (b)

kelompok tersebut merupakan perpaduan antara yang bekemampuan tinggi, sedang

atau rendah; (c) guru menyajikan permasalahan atau problem untuk dipecahkan dalam

kelompok;(d) murid(mahasiswa) bekerja dalam rangka menyelesaikan suatu tugas

ataupun menyelesaikan suatu masalah .

Sehat Saragih (2002) menyatakan bahwa melalui pendekatan cooperative

learning mahasiswa dipacu untuk berfikir dalam rangka memecahkan masalah,

mengimplementasikan konsep,menyumbangkan pengetahuannya kepada anggota lain

. Melalui pendekatan ini mahasiswa dilatih untuk menghargai pendapat orang lain,

namun juga latihan menyatakan pendapat kepada orang lain dalam suasana kerja



kelompok. Siswa juga diharapkan mampu belajar merefleksikan proses pemikiran

mereka sendiri dan membuat koneksi antara pengalaman mereka dalam diskusi

kelompok.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendekatan cooperative learning

,Arends(dalam Sahat Saragih,2002) menyatakan bahwa pendekatan demikian akan

menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi yang berkemampuan rendah, maupun

yang berkemampuan tinggi .Bagi yang berkemampuan rendah ,prestasi mereka akan

tergolong sebagai akibat mereka berinteraksi dengan yang berkemampuan tinggi

,sementara itu bagi yang berkemampuan tinggi juga akan memiliki kepuasan karena

mereka dapat menjadi tutor bagi yang lemah .Dalam cooperative learning, mahasiswa

yang pandai memiliki kesempatan untuk membantu temannya yang kurang pandai

,sementara itu mahasiswa yang kurang pandai, pemahamannya akan meningkat

karena ditolong oleh temannya dalam kelompok yang lebih pandai. Sekalipun

demikian Woodfolk dan Nicholich (198a) mengingatkan bahwa cooperative learning

tidak selalu menjamin bahwa semua anggota kelompok diuntungkan dengan

pendekatan ini . Hal yang demikian sangat tergantung pada dinamika kelompok.

Anggota kelompok yang tidak mau terlibat aktif melalui pengajuan pertanyaan atau

memberi jawaban atas pertanyaan dari anggota lain tentu tidak akan diuntungkan.

Bahkan bagi anggota yang bersifat introverr lebih cocok melalui pendekatan

individual.

Menurut Slavin (1995) dalam cooperative learning peserta didik

mengungkapakan gagasan, bekerja sama, dan belajar untuk bertanggung jawab.

Metode cooperative learning menekan kegunaan tujuan dan kesuksesan tim, yang

hanya dapat mereka capai apabila semua anggota tim mereka mempelajari tujuan

sebagaimana yang ia pikirkan. Tiga konsep pokok untuk semua metode cooperative

learning adalah penghargaan terhadap tim, tanggung jawab terhadap individual dan

kesempatan yang sama untuk sukses. Karena itu perlu dikembangkan model

pembelajaran gotong- royong atau cooperative learning yang memberi kesempatan

kepada siswa yang kemampuannya berbeda untuk saling bergotong- royong .Hasil-

hasil penelitian sebelumnya telah menunjukan bahwa suasana cooperative learning

telah meningkatkan prestasi belajar, hubungan social, dan penyesuaian social(Anita

Lie,2003)

Mengingat tujuan cooperative learning yang demikian, maka pengelompokan

siswa merupakan masalah tersendiri. Johnson dan Johnson (dalam Rusdi ,1998)



menyatakan bahwa penempatan mahasiswa secara sembarangan dalam suatu

kelompok tidak akan menghasilkan kerjasama yang baik. Untuk mengefektifkan

cooperative learning, mahasiswa harus saling mengenal, berkomunikasi secara

akurat, saling menerima dan mendukung, dan dapat menyelesaikan masalah secara

konstruktif. Menurut Lundgren (dalam Sahat Saragih,2}O2) beberapa unsur dasar

demi terlaksananya cooperative learning adalah mahasiswa memiliki tanggung
jawab,persepsi dan tujuan yang sama dalam kelompoknya.

Menurut Webb (dalam Woodfolk ,1984) efektif tidaknya cooperative learning
sangat tergantung dengan aktivitas apa yang terjadi didalam kelompok. Cooperative
learning tidak memberikan jaminan bahwa setiap kelompok memperoleh keuntungan

dengan model pembelajaran tersebut. Hanya mereka yang mau berpartisipasi aktif
dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan, menjawab dan berusaha

menjelaskan sesuatu kepada yang lain akan memperoleh kemajuan. Bagi siswa yang

memiliki sifat introvert, tertutup dan pemalu barangkali lebih cocok dengan model
pembelajaran individual.

Slavin seperti dikutip oleh udin S winata putra (2001) telah mengkaji

kemanfaatan dari penggunaan cooperative rewords atau hadiah yang diberikan atas

suatu kerjasama dan struktur kerjasama dalam suatu kegiatan kelompok. Hasilnya
ternyata meyakinkan bahwa belajar bersama dalam suatu kelompok dapat membantu
proses belajar.

Roger dan David Johnson (dalam Anita Lie,2002) menyatakan bahwa tidak
semua kerja kelompok dapat disebut cooperative learning. Untuk mencapai hasil
kerja kelompok yang maksimal dapat lima prasyarat yang perlu dipertimbangkan,
yakni saling ketergantungan positif tanggung jawab perseorangan ,tatap
muka,komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok.

Dengan diterapkan cooperative learning menurut Kagan (dalam Rusdi, l99g)
akan membawa berbagai keuntungan, yaitu : (a) semua peserta didik mendapat

kesempatan memperoleh reward setelah menyelesaikan materi pelajaran, dan (b)
peserta didik mendapat kesempatan memperoleh reward setelah menyelesaikan

materi pelajaran, dan (c) reward yang diberikan kepada kelompok dapat digunakan

untuk memberikan motivasi berprestasi kepada semua peserta didik.

Untuk memastikan bahwa setiap anggota tim ikut berkontribusi pada group
total, siswa-siswa diberi point dengan membandingkan penampilan mereka dengan

penampilan siswa yang lain dalam divisi. Divisi ini ditetapkan berdasarkan tes



kemampuan, dimana setiap divisi terdiri atas empat sampai enam siswa .Siswa yang

berprestasi terbaik dirancang untuk divisi l, terbaik berikutnya untuk divisi 2 dan

seterusnya (Woolfolk dan Nicholich, 1 984).

Priest (dalam Rusdi ,1998) mengemukakan bahwa cooperative learning

memiliki tujuh komponen utama ,yakni : (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai ,

(b) penyiapan pengajaran, termasuk didalamnya pembentukan kelompok ,penyiapan

tugas peserta telah memahami isi pelajaran, (c) kepastian bahwa peserta didik telah

memahami isi pelajarn, (d) pembentukan tim yang anggotanya bersifat heterogen, (e)

kuis individual yang dilakukan dalam rangka meyakinkan keberhasilan peserta didik

dalam belajar dan indikator tanggung jawab siswa ,(f1 kemajuan skor secara

individual ,dan (g) rewardterhadap terhadap tim. Menurut Slavin (1995) keseluruhan

siklus aktivitas itu meliputi presentasi guru, kerja tim, dan kuis.

Rusdi (1998) dalam penelitiannya yang terkait dengan implementasi

pendekatan cooperative learning memberi deskripsi sebagai berikut (1) pembentukan

kelompok yang memadukan antara keinginan siswa dan ketentuan dari guru

merupakan alternative pembentukan kelompok yang baik dalam rangka membentuk

kelompok yang mau bekerjasama, (2) pemberian wewenang untuk mengkoordinasi

anggota kelompok dan tanggung jawab untuk memajukan kelompok merupakan salah

satu pendekatan yang efektif dalam rangka mengaktifkan siswa yang pandai,(3)

pemberian kesempatan kepada siswa yang kurang pandai untuk mengerjakan tugas

yang sederhana , merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam rangka

memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh penghargaan diri ,dan (4)

penerapan cooperative learning ternyata dapat meningkatkan prestasi belajar, baik

dalam bidang kognitif maupun efektif.

2. Prinsip Pembelajaran Kooperatif
Nur Asma (2006: 14) pelaksanaan pembelajaran kooperatif terdapat lima

prinsip yaitu prinsip belajar siswa aktil belajar kerjasama, pembelajaran

partisipatorik, mengajar reaktif dan pembelajaran yang menyenangkan. prinsip-

prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belajar siswa aktif yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, aktivitas

belajar lebih dominant dilakukan siswa dalam membangun, menemukan

pengetahuan dengan belajar secara kelompok.



b. Belajar kerja sama dalam kelompok untuk membangun pengetahuan

yang sedang dipelajari. Prinsip inilah yang mendasari keberhasilan

penerapan model pembelaj aran kooperatif.

c. Belajar partisipatorik yaitu siswa belajar dengan melakukan suatu(

learning by doing) secara bersama menemukan dan membangun

pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran.

d. Relative teaching yaitu guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar

seluruh siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Guru harus

mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik

serta dapat menyakinkan siswanya akan manfaat dari pembelajaran

tersebut.

e. Pembelajaran yang menyenangkan dan tidak ada lagi suasana

pembelajaran yang membuat siswa merasa tertekan.

3. Student Teams-Achievement Devisions( STAD)

Robert E. Slavin(2009:ll-12) menyatakan bahwa student Teams-

Achievement Devision ( srAD) para siswa dibagi ke dalam kelompok belajar

yang terdiri dari siswa yang berbeda tingkat dan kemampuan, jenis kelamis, latar

belakang etnik. Guru menyampaikan pelajaran kemudian siswa bekeda dalam

kelompok.

Kemudian Robert E. Slavin ( 2009: 143-l4T) mengungkapkan bahwa

srAD terdiri atas lima komponen utama yaitu : presentasi kelas, kuis, tim, skor

kemajuan individual, dan rekognisi tim. Hal ini serupa juga dikemukakan pula

oleh Muhamad Nur(2005:20) bahwa STAD terdiri dari lima komponen utama

yaitu presntasi kelas, kerja tim, kuis, skor perbaikan individual dan penghargaan

tim.

Dua pendapat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Presentasi kelas adalah siswa bekerja menemukan informasi atau

konsep- konsep sebelum pembelajaran dilaksanakan oleh guru.

Siswa harus serius memperhatikan presentasi kelas agar dapat

menjawab kuis( pertanyaan) dengan betul karena skor jawaban

pertanyaan menentukan skor tim.

b. Kerja tim adalah kekompakan kelompok dalam kinerja yang terdiri

lima atau empat siswa hiterogins.



c. Kuis merupakan kegiatan melatih siswa berbicara secara langsung

dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan secara individual atau

secara kelompok.

d. Skor perbaikan individu yaitu skor yang diperoleh dari sumbangan

anggota kelompok dalam rangka memperbaiki skor kelompok.

e. Penghargaan tim yaitu suatu penghargaan yang diberikan kepada tim

yang memperoleh skor rata- rata melampui criteria tertentu.

4. Tahapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Robert E. slavin (2009: 147-163) mengemukakan tahapan pembelajaran

kooperatif STAD sebagai berikut.

Tahap l: Persiapan, yang terdiri dari materi, membagi siswa ke dalam tim,

menentukan skor awal dan membangun tim

Tahap 2: Presentasi pelajaran dalam kelas yang terdiri dari pembukaan,

pengembangan, dan pengarahan praktis tiap komponen dari keseluruhan pelajaran.

Tahap 3: Belajar Tim

Tahap 4: Tes keterampilan bicara secara individual.

Tahap 5: Rekognisi tim dengan menghitung skor individual dan tim, dilanjutkan

memberikan penghargaan, selta menghitungmenghitung skor awal.

Senada pendapat Robert E. Slavin yaitu Nur Asma( 2006: 51) kegiatan

pembelajaran model STAD terdiri dari tujuh tahap yaitu:

Tahap I: Persiapan pembelajaran meliputi materi, menempatkan siswa dalam

kelompok,menentukan skor dasar.

Tahap 2 : P eny ajian materi

Tahap 3: Kegiatan belajar kelompok

Tahap 4: Pemeriksaan terhadap hasil kegiatan kelompok.

Tahap 5: Siswa mengerjakan soal- soal tes secara individual.

Tahap 6: Pemeriksaan hasil tes

Tahap 7: Penghargaan kelompok yaitu membandingkan skor awal dengan skor

selanjutnya apakah ada peningkatan.

Keterampilan berbicara dapat diperoleh adanya banyak latihan secara

individual atau dalam bentuk kelompok. Kegiatan pembelajaran keterampilan

berbicara dapat mengacu model Robert E Slavin atau model Nur Asma.



D. PENUTUP

Aplikasi model kooperatif tipe Student teams Achievement Devisions (STAD)

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan berbicara sangat tepat.

Tujuan dipergunakannya metode- metode baru atau model/ teknik baru ini dalam

rangka meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Berbagai metode atau

pendekatan yang sudah dipakai dalam menyajikan pembelajaran keterampilan

berbicara kurang dapat meningkatkan keterampilan berbicara secara komprehensif.

Oleh karena itu penerapan pendekatan baru yaitu model kooperatif tipe STAD.

STAD( Student Teams Achievement Devisions) mengajak siswa melakukan

pemecahan masalah secara bersama atau gotong royong dalam bentuk diskusi, kuis,

presentasi dapat melatih keterampilan berbicara. Dengan cara ini siswa yang pandai

dapat membantu kawannya yang berkemampuan sedang atau rendah dalam latihan

berbicara. Rasa social dan kebersamaanyang tinggi akan meningkatkan kepercayaan

diri sehingga akan meningkatkan keterampilan berbicara siswa yang kemampuannya

sedang atau rendah.
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