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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat 
Allah Swt atas berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan 
inayah-Nya, buku model pembelajaran ini dapat diselesaikan 
meskipun masih jauh dari sempurna. Buku model ini diberi 
judul, “Model Pembelajaran Keterampilan Berbicara Berbasis 
Pendekatan Komunikatif bagi Siswa Sekolah Dasar: Teori 
dan Praktik.”

Buku model ini dimaksudkan untuk bisa menjadi acuan 
bagi guru-guru sekolah dasar (SD) dalam melaksanakan 
pembelajaran di kelas dengan pendekatan komunikatif. 
Buku ini juga digunakan untuk memfasilitasi guru-guru SD 
dalam memahami konsep dan praktik model pembelajaran 
keterampilan berbicara berbasis pendekatan komunikatif.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih atas 
saran dan masukan yang konstruktif kepada semua pihak 
dan kepada para pembaca untuk menyempurnakan kualitas 
isi buku model ini. Semoga buku model ini bermanfaat 
untuk semua. Amin.

Yogyakarta, 2 Mei 2018
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B a b  I

PENDAHULUAN

PETA KONSEP

 

T ujua n P emba c a  
S a s a r a n 

C a kupa n da n 
P enga tur a n 

B a ha s a n 

L a ta r  
B ela ka ng 

P enda hulua n 

A. Latar Belakang
Pendidikan di sekolah dasar (SD) merupakan bagian 

dari pendidikan nasional yang memiliki peranan sangat 
penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. 
Pendidikan di SD dimaksudkan untuk memberikan bekal 
kemampuan kepada anak didik berupa pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai 
dengan tingkat perkembangannya dan mempersiapkannya 
melanjutkan ke jenjang pendidkan sekolah menengah. 
Pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer (alih) ilmu, 
nilai, budaya, dan tradisi, tetapi juga transformasi, yakni 
semua hasil transfer tersebut dapat menjadi karakter siswa. 
Oleh karena itu, proses pendidikan pada hakikatnya adalah 
membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, 
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dan nilai (Gutek, 1974; Heafford, 1967: 44; Woolfolk & 
Nicolich, 1984: 110).

Pengertian di atas sejalan dengan pengertian 
pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  
diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Ki 
Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional 
mengemukakan bahwa pendidikan dimaksudkan untuk 
mengembangkan peserta didik sebagai manusia (individu) 
dan sebagai anggota masyarakat (manusia sosial) dapat 
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-
tingginya (Dewantara, 2011). Oleh karena itu, melalui 
pendidikan bahasa, siswa dilatih ke arah pembentukan 
manusia yang mampu berkomunikasi dengan benar (sesuai 
aturan tata bahasa), tepat (sesuai dengan situasi – dengan 
siapa berbicara dan tingkat keresmian suasana), dan lancar 
(tidak terbata-bata) untuk mencapai tujuan komunikasi 
(Madya, 2013: 54-55). 

Jika mengacu pada pengertian pendidikan nasional 
di atas, ada dua kata kunci yang dikaitkan dengan konsep 
pendidikan bahasa di sini, yaitu kecerdasan dan kreatif. 
Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang dalam 
memahami dan merespon secara cepat perkembangan yang 
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terjadi di masyarakat. Salah satu kecerdasan yang penting 
harus dikuasai adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan 
ini akan membawa seseorang memahami secara cepat 
perubahan zaman. Artinya, dengan menguasai keempat 
keterampilan berbahasa, yakni menyimak, membaca, 
berbicara, dan menulis, seseorang telah siap untuk hidup 
dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendidikan bahasa 
di SD, sejak dini harus disiapkan dan ditekankan pada 
keterampilan berbahasa sebagai modal bagi para siswa 
untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. 

Selanjutnya, kreativitas anak bangsa harus didukung. 
Selama ini, lemahnya daya kritis anak di mulai sejak SD. Anak 
tidak didukung dan dikembangkan potensinya, dalam hal ini 
keterampilan berbahasanya. Alhasil, keterampilan berpikir 
kritis di jenjang lebih tinggi seperti perguruan tinggi menjadi 
lemah dengan bukti bahwa keterampilan berbicara dalam 
persentasi dan menulis akademik dirasakan paling sulit 
(Alwasilah, 2008: 145). Apalagi, berbicara di forum-forum 
ilmiah nasional ataupun internasional dan menulis akademik 
yang ditujukan kepada jurnal nasional terakreditasi atau 
jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus dirasa 
paling rumit. Oleh karena itu, pendidikan bahasa di SD harus 
mampu menjawab permasalahan tersebut.

Dari permasalahan di atas, penting dan perlu diberikan 
alternatif solusi dengan mengembangkan sebuah model 
pembelajaran, lengkap dengan perangkat pendukungnya. 
Model pembelajaran yang dikembangkan dilandasi oleh 
asumsi utama bahasa sebagai alat komunikasi dalam situasi 
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kehidupan nyata. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian 
yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan 
yang berjudul, “Pengembangan Model Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Berbasis Pendekatan Komunikatif 
bagi Siswa Sekolah Dasar.”

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk 
menghasilkan suatu produk model pembelajaran yang 
layak, praktis, dan efektif digunakan dalam meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa di sekolah dasar sebagaimana 
diharapkan dalam Kurikulum 2013 bahwa siswa diharapkan 
mampu menyajikan berbagai teks sederhana secara lisan 
dan tulis dengan memperhatikan konteks budaya, konteks 
sosial, satuan kebahasaan, dan unsur paralinguistik bahasa 
(Kemendibud, 2016: 100-102). Model pembelajaran yang 
dikembangkan ini menekanaknan pembelajaran yang 
berpusat pada siswa (student centered).

Sejalan dengan perkembangan anak SD yang 
masih berada pada operasional konkret, model yang 
dikembangkan ini berorientasi pada teori pembelajaran 
learning by doing (belajar dengan melakukan sendiri) yang 
bersumber pada filosofi konstruktivisme melalui contoh-
contoh konkret. Contoh-contoh konkret tersebut bersumber 
dari komunikasi nyata siswa dalam kehidupannya, dalam 
hal ini Kota Mataram sebagai setting penelitian.

B. Tujuan
Buku Model Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Berbasis Pendekatan Komunikatif: Teori dan Praktik di Sekolah 
Dasar ini merupakan sebagian dari produk pengembangan. 
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Tujuan buku ini disusun untuk memberikan arah dan fokus 
model agar tercapai tujuan pembelajaran utamanya, yakni 
keterampilan berbicara siswa yang terdiri atas dua aspek, 
yaitu: aspek kebahasaan dan nonkebahasaan. Aspek 
kebahasaan ini meliputi: tekanan, ucapan, kosakata/diksi, 
dan struktur kalimat, sedangkan aspek nonkebahasaan 
meliputi: kelancaran, penguasaan materi, sikap, dan 
keberanian.

Keterampilan berbicara merupakan salah satu 
keterampilan berbahasa yang diharapkan tercapai dalam 
Kurikulum 2013. Dengan menguasai keterampilan berbicara 
ini, siswa dianggap terbukti menguasai bahasa keduanya 
karena keterampilan berbicara ini memiliki efek yang 
kuat pada pembelajaran berbahasa dan pengembangan 
keterampilan berbahasa siswa.

Sejalan dengan hal di atas, buku ini disusun dengan 
tujuan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau panduan 
bagi guru SD untuk mendukung siswa mencapai kompetensi 
komunikatif dan keterampilan berbahasa pada siswa kelas 
V SD. Buku ini juga dapat diterapkan di jenjang satuan 
pendidikan lainnya.

C. Pembaca Sasaran
Pembaca sasaran dari buku ini adalah guru kelas 

V SD yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Guru disarankan membaca buku ini secara tuntas agar 
memiliki pemahaman secara komprehensif sehingga 
dapat mengimplementasikannya dengan baik. Selain guru 
sebagai sasaran utama buku ini, kepala sekolah, pengawas, 
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dan praktisi pendidikan lainnya juga penting membaca dan 
memahami buku ini sehingga memiliki wawasan terkait 
dengan model pembelajaran yang menjadikan komunikasi 
nyata sebagai fokus pembelajaran. Meskipun model ini 
dikembangkan di sekolah dasar, implementasinya dapat 
juga diaplikasikan pada jenjang pendidikan menengah.

D. Cakupan dan Pengaturan Bahasan
Buku ini disusun dengan mengacu pada salah satu 

tema di kelas V SD yaitu benda-benda di lingkungan sekitar. 
Tema benda-benda di lingkungan sekitar ini terdiri atas tiga 
subtema, yaitu: wujud benda dan cirinya; perubahan wujud 
benda; dan manusia dan lingkungan. Dari ketiga subtema 
tersebut, dikembangkan satu subtema saja yaitu wujud 
benda dan cirinya. Untuk mendukung model pembelajaran 
yang dikembangkan ini, dikembangkan juga perangkat 
pendukungnya seperti: buku siswa, buku guru, rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan alat evaluasinya. 
Perangkat pendukung tersebut disusun secara terpisah. 
Model pembelajaran dan perangkatnya tersebut diharapkan 
menjadi pemandu bagi siswa dalam proses pembelajaran 
sehingga tercapai keterampilan berbicara siswa yang lebih 
baik.
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B a b  I I

PEMBELAJARAN BAHASA 
INDONESIA DI SEKOLAH DASAR

PETA KONSEP

 P embela ja r a n B a ha s a  Indones ia  
di S ekola h Da s a r  

T ujua n K ompetens i 
Mua ta n 

R ua ng L ingkup H a kika t 

A. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD

1. Konsep Pembelajaran Bahasa
Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi 

antarmanusia. Manusia mampu menggunakan bahasa 
tanpa harus belajar secara formal karena penguasaan 
tersebut didapat secara alamiah melalui teknik resepsi. 
Namun di lain pihak, penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
penguasaan bahasa seseorang dipengaruhi oleh adanya 
proses pembelajaran secara formal. Proses pembelajaran 
secara formal ini akan mendeskripsikan tiga hal penting, 
yaitu: (1) apa hakikat bahasa, (2) bagaimana bahasa itu 
dipelajari, dan (3) bagaimana sikap dan perlakuan seorang 
pengajar bahasa terhadap proses pembelajaran bahasa 
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kepada pembelajar (Pringgawidagda, 2002: vi). Untuk lebih 
jelasnya, ketiga hal di atas perlu diuraikan.

Pertama, pemahaman tentang hakikat bahasa ini 
akan memudahkan memahami seluk beluk bahasa sebagai 
salah satu alat komunikasi yang terbaik yang dimiliki oleh 
manusia yang  membedakannya dengan makhluk lain. Hal 
ini juga akan memudahkan pendidik dalam melaksanakan 
pengajaran. Dengan memahami seluk beluk bahasa akan 
lebih mudah membina dan mengembangkan berbagai 
keterampilan berbahasa.

Apa yang dilakukan oleh orang-orang apabila 
mereka bersama? Apakah mereka bermain, bertanding, 
menyatakan cinta, atau mereka bermusyawarah? Mereka 
saling berbicara. Kita hidup dalam dunia kata-kata. Kita 
berbicara kepada teman kita, perkumpulan kita, atau kepada 
pasangan kita, atau kepada guru. Kita berbicara bertemu 
muka atau melalui telepon. Setiap orang kebanyakan 
melakukan tanggapan dengan berbicara. Alhasil, setiap 
persoalan dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari 
menggunakan kata-kata, dan bahkan dalam memimpin 
kita menggunakan kata-kata. Kita juga kadang-kadang 
berbicara apabila tidak ada seorangpun. Beberapa di antara 
kita berbicara keras ketika tidur.

Penguasaan terhadap bahasa melebihi dari atribut 
manapun, memberikan perbedaan antara manusia dan 
binatang. Untuk itu memahami kemanusiaan kita, orang 
harus memahami atau mengetahui bahasa yang menjadikan 
kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Menurut ahli 
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filsafat ’Bahasa adalah sumber kekuatan atau kehidupan’ 
(Alwasilah, 2008).

Dalam masyarakat Indonesia, kata bahasa sering 
dipergunakan dalam pelbagai konteks dan pelbagai makna. 
Ada yang berbicara tentang bahasa warna, bahasa bunga, 
bahasa komputer, bahasa diplomasi, bahasa militer, bahasa 
politik, dan sebagainya. Di samping itu, dalam kalangan 
terbatas, terutama dalam kalangan orang yang mendalami 
seluk beluk bahasa, ada sejumlah sebutan bahasa, seperti: 
bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa tutur, dan sebagainya. 
Pemakaian kata bahasa pada sebutan bahasa lisan, bahasa 
tulisan, dan bahasa tuturan menunjukkan kajian seluk beluk 
bahasa yang menunjukkan pengertian yang lebih khusus. 
Yang dimaksudkan dengan bahasa di sini adalah sistem 
lambang bunyi yang arbitrer (sewenang-wenang, tanpa 
direncanakan, bebas atau mana suka) yang dipergunakan 
oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, 
berkomunikasi dan mengidentifikasi diri.

Dari penjelasan di atas, terdapat butir-butir informasi, 
yaitu: (1) bahasa adalah sebuah sistem dan sistematis; 
(2) bahasa adalah sebuah sistem lambang; (3) bahasa itu 
bermakna; (4) bahasa itu bersifat konvensional; (5) bahasa 
itu sistem bunyi; (6) bahasa itu bersifat arbitrer; (7) bahasa itu 
bersifat produktif; (8) bahasa itu bersifat unik; (9) bahasa itu 
bersifat universal; (10) bahasa itu mempunyai variasi-variasi; 
(11) bahasa itu identifikasi suatu kelompok sosial; dan (12) 
bahasa itu dinamis dan berkembang (Brown, 2007: 6).
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Bahasa dikatakan sebagai sebuah sistem karena bahasa 
itu terdiri atas sejumlah unsur atau sejumlah komponen 
yang tersusun secara teratur dan bekerja sama serta saling 
berhubungan dalam mewujudkan sebuah tujuan (Chaer, 
2012). Unsur-unsur bahasa itu antara lain: unsur bunyi, unsur 
bentuk, unsur makna, unsur fungsi, unsur struktur, unsur 
proses, dan lain-lain. Kemudian, bahasa itu dikatakan bersifat 
sistematis karena setiap tataran unsur bahasa tertata secara 
hierarkis. Misalnya, tataran unsur bunyi bahasa itu dapat 
diurut dari yang terendah sampai yang tertinggi, dari yang 
kecil sampai yang terbesar sehingga secara hierarkis tataran 
bunyi bahasa itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Wacana
Kalimat
Klausa
frasa
Kata

Morfem
fonem

fona (Bunyi)

Gambar 1. Hierarkis Tataran Bahasa

Bahasa dikatakan sebagai sebuah sistem lambang 
karena kata lambang sudah sering kita dengar dalam 
kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam hal bendera kita 
Sang Saka Merah Putih sering dikatakan warna merah 
adalah lambang keberanian dan lambang putih adalah 
lambang kesucian. Atau gambar rantai Garuda Pancasila 
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merupakan lambang persatuan; serta gambar banteng 
sebagai lambang asas kedaulatan rakyat. Kata lambang 
sering disamakan dengan kata simbol dengan pengertian 
yang sama. Lambang dengan pelbagai seluk beluknya 
termasuk dalam bidang yang disebut ilmu semiotika atau 
semiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang 
ada dalam kehidupan manusia termasuk bahasa.

Bahasa dikatakan bermakna karena satuan-satuan 
bunyi bahasa yang berupa lambang itu: morfem, kata, frasa, 
klausa, kalimat, dan wacana mengacu pada satu pengertian, 
konsep, ide, atau pikiran, baik yang mempunyai referen 
atau rujukan konkret atau abstrak, maupun yang tidak 
karena digunakan secara fungsional untuk berkomunikasi 
dan mengidentifikasi diri, maka mestilah lambang-lambang 
bunyi mempunyai makna atau bermakna. Misalkan, kuda 
mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki empat yang 
biasa dikendarai (Chaer, 2012; Brown, 2007).

Bahasa itu bersifat konvensional karena penggunaan 
suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat 
konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat 
bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu 
itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 
Kalau misalnya binatang berkaki empat yang biasa 
dikendarai, yang secara arbitrer dilambangkan dengan 
bunyi (kuda), anggota masyarakat bahasa Indonesia, 
semuanya, harus mematuhinya. Kalau tidak dipatuhinya, 
dan menggantikannya dengan lambang lain, komunikasi 
akan terhambat, karena tidak dapat dipahami oleh penutur 
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bahasa Indonesia lainnya; dan berarti pula dia tidak 
mengikuti konvensi itu. Kekonvensionalan bahasa terletak 
pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan 
lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya 
(Brown, 2007).

Bahasa dikatakan sistem bunyi karena bahasa adalah 
satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang 
di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik 
sebagai fonem (Brown, 2007). Hakikat bahasa adalah bunyi 
atau bahasa lisan dapat disaksikan sampai kini banyak sekali 
bahasa di dunia, termasuk di Indonesia, yang hanya punya 
bahasa lisan; tidak punya bahasa tulisan, karena bahasa-
bahasa tersebut tidak atau belum mengenal sistem aksara.

Bahasa dikatakan bersifat arbitrer karena lambang 
bunyi itu tidak ada hubungan wajib dengan konsep, ide, atau 
pengertian yang dikandungnya. Lambang bunyi kembang 
yang mengacu pada konsep atau pengertian bakal buah 
secara bebas, semena-mena, secara mana suka, seseorang 
dapat menggunakan lambang bunyi yang lain: bunga, 
puspa, sekar, flower, kanna, bloomen, dan seterusnya. 
Dengan demikian terjadilah bermacam-macam bahasa: ada 
bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, Inggris, Jepang, Belanda, 
dan lain-lain (Chaer, 2012).

Bahasa dikatakan bersifat produktif karena unsur-
unsurnya yang terbatas seperti (fonem, morfem, kata) dapat 
dibuat atau diturunkan menjadi satuan-satuan baru yang 
jumlahnya relatif tak terbatas. Misalnya, dengan jumlah 
kosa kata yang terdapat dalam kamus, secara produktif 
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dapat dibuat kalimat-kalimat yang tak terbatas sehingga 
bisa berupa buku-buku yang jumlahnya tak terhingga.

Bahasa dikatakan bersifat unik mempunyai ciri khas 
yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain 
(Brown, 2007). Ciri khas itu bisa mengenai seluruh tataran 
kebahasaan: fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan 
wacana. Keunikan bisa juga terjadi pada struktur dalaman: 
nada, tekenan, intonasi, jeda, dan makna.

Bahasa dikatakan bersifat universal karena memiliki 
ciri-ciri umum yang dimiliki oleh semua bahasa, antara lain: 
(1) setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bunyi ujaran 
yang bermakna seperti kata, frasa, klausa, kalimat, dan 
wacana; (2) setiap bahasa mempunyai vokal dan konsonan; 
(3) setiap bahasa merupakan alat komunikasi utama suatu 
kelompok sosial; dan (4) setiap bahasa itu berstruktur (Chaer, 
2012).

Bahasa dikatakan mempunyai variasi-variasi karena 
setiap bahasa digunakan oleh sekelompok orang yang 
termasuk dalam suatu masyarakat bahasa. Anggota 
masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri atas berbagai 
orang dengan berbagai status sosial dan berbagai latar 
belakang budaya yang tidak sama. Anggota masyarakat 
itu ada yang berpendidikan ada juga yang tidak; ada yang 
tinggal di kota, ada juga yang di desa; ada yang berprofesi 
sebagai dokter, petani, pegawai kantor, nelayan, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, karena latar belakang dan 
lingkungannya yang tidak sama, bahasa yang digunakan 
menjadi bervariasi atau beragam, di mana antara variasi atau 
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ragam yang satu dengan yang lain seringkali mempunyai 
perbedaan yang besar. Ada tiga istilah yang perlu diketahui, 
yaitu: idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi 
bahasa atau ragam bahasa yang bersifat perorangan. 
Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-
masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh 
sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau 
suatu waktu. Misalnya, di Indonesia mengenal adanya 
bahasa Jawa dialek Banyumas, dialek Tegal, dialek Surabaya, 
dan sebagainya. Variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim 
disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau 
dialek geografi. Variasi bahasa yang digunakan pada masa 
tertentu, misalnya bahasa Indonesia zaman Balai Pustaka, 
Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, lazim disebut dialek 
temporal atau juga kronolek, sedangkan variasi bahasa 
yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan 
status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosiolek.

Bahasa dikatakan identifikasi suatu kelompok sosial 
karena di antara ciri-ciri budaya yang ada, bahasa adalah 
ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa 
tiap kelompok sosial merasa diri sebagai kesatuan yang 
berbeda dari kelompok lain. Dalam kelompok tertentu 
orang menganggap bahasa sebagai identitas sosial yang 
lebih penting daripada bahasa sebagi sistem. Misalnya, 
bahasa Cina, adalah menggambarkan perilaku orang-orang 
Cina, atau sebagai ciri bangsa Cina. Mungkin pula bahasa 
Indonesia merupakan identitas bagi bangsa Indonesia 
(Chaer, 2012).
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Bahasa dikatakan dinamis dan berkembang karena 
bahasa itu selalu berubah dan berkembang sesuai dengan 
perubahan dan perkembangan masyarakat penuturnya. 
Oleh karena itu, sepuluh tahun yang akan datang, tidak 
heran akan muncul bahasa-bahasa baru dikarenakan oleh 
perubahan dan perkembangan masyarakat penuturnya.

Kedua belas uraian butir informasi tentang bahasa di 
atas terangkum pada Tabel 1 berikut (Chaer, 2012).

Tabel 1. Ringkasan Konsep Bahasa

Konsep Bahasa Penjelasan

Sebuah sistem 
dan sistematis

Terdiri atas sejumlah unsur yang tersusun secara 
teratur dan berkesinambungan. Setiap tataran 
unsur bahasa tertata secara hierarkis.

Sebuah sistem 
lambang

Disamakan dengan kata simbol yang mengacu 
pada makna tanda-tanda yang telah disepakati 
oleh pemakai bahasa.

Bermakna
Mengacu pada satu pengertian, ide, atau 
pikiran, baik konkret atau abstrak. Acuannya 
juga bisa secara fungsional.

Konvensional Kesepakatan pemakai bahasa.

Sistem bunyi Dihasilkan oleh alat ucap manusia.

Arbitrer
Tidak ada hubungan wajib dengan konsep, ide, 
atau pengertian (bebas, semena-mena, mana 
suka).

Produktif Dari sejumlah kata dapat diturunkan menjadi 
kalimat-kalimat yang tak terbatas.

Unik Memiliki ciri tertentu antara bahasa yang satu 
dengan yang lain.

Universal
Memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki oleh semua 
bahasa, seperti: kata, frasa, klausa, kalimat, dan 
sebagainya.
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Variasi-variasi
Latar belakang dan lingkungan yang tidak sama 
menjadikan bahasa itu beragam jika ditinjau 
dari segi idiolek, dialek, dan ragam.

Identifikasi 
kelompok sosial

Dapat menunjukkan identitas suatu kelompok 
bahasa.

Dinamis Berubah dan berkembang sesuai perubahan 
dan perkembangan masyarakat penuturnya.

 
Kedua, pemahaman tentang bagaimana bahasa itu 

dipelajari akan memberikan kemudahan kepada para guru 
dalam melaksanakan pengajarannya. Hal ini dimungkinkan 
karena para guru perlu memiliki dasar pengetahuan 
tentang bagaimana bahasa itu dipelajari. Pada hakikatnya, 
bahasa itu dipelajari atau penguasaan berbahasa anak atau 
seseorang (pembelajar) bahasa terjadi karena pemerolehan 
atau pembelajaran. Pemerolehan merupakan penguasaan 
bahasa oleh anak dengan cara tidak disadari dan bersifat 
informasi, sedangkan pembelajaran merupakan penguasaan 
bahasa oleh anak yang dilakukan dengan cara sadar dan 
bersifat formal.

Hal di atas dijelaskan juga oleh (Krashen, 2009) bahwa 
ada dua langkah seseorang menguasai bahasa target. 
Bahasa target di sini adalah bahasa yang ingin dikuasai 
(dipelajari) oleh seseorang (pembelajar), baik secara 
disadari ataupun tidak disadari. Kedua cara tersebut adalah 
dengan cara pembelajaran (learning) dan pemerolehan 
(acquisition). Untuk lebih jelasnya, kedua cara tersebut dapat 
dibedakan, sebagai berikut: (1) pemerolehan: mirip dengan 
pemerolehan bahasa pertama seorang anak, mendapatkan 
suatu bahasa, bawah sadar/tidak disadari, pengetahuan 
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implisit, dan informal; dan (2) pembelajaran: pengetahuan 
formal tentang suatu bahasa, mengetahui tentang suatu 
bahasa, disadari, pengetahuan eksplisit, dan formal. Uraian 
perbedaan utama antara pemerolehan dan pembelajaran 
bahasa ini dapat dilihat lebih jelas lagi pada Tabel 2 di bawah 
ini (Musfiroh, 2017: 19).

Tabel 2. Perbedaan Pemerolehan dan Pembelajaran 
Bahasa

Aspek Pemerolehan Bahasa Pembelajaran Bahasa

Kaidah Diperoleh secara bawah 
sadar Diperoleh secara sadar

Kemampuan
Diperoleh melalui 
pengalaman langsung, 
konstruk personal

Diperoleh melalui 
proses latihan 
terbimbing

Metode Tidak menggunakan 
metode tertentu

Menggunakan metode 
tertentu

Verifikasi Dilakukan melalui 
proses komunikasi riil

Dilakukan melalui tes 
dan latihan

fokus Kosakata Struktur 
Motivasi Motivasi komunikasi Motivasi prestasi

Ketiga, pemahaman tentang sikap dan perlakuan 
seorang pengajar bahasa terhadap proses pembelajaran 
bahasa kepada pembelajar juga akan memudahkannya dalam 
melaksankan pengajaran. Dalam hal ini, perlu ditegaskan 
bahwa pengajaran (teaching) dan pembelajaran (learning) 
harus dibedakan. Pengajaran diartikan sebagai proses 
menunjukkan atau membantu seseorang untuk belajar 
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bagaiman mengerjakan sesuatu, memberikan instruksi, 
membimbing dalam mempelajari sesuatu, memberikan 
pengetahuan, menyebabkan seseorang menjadi tahu atau 
mengetahui, sedangkan pembelajaran diartikan sebagai 
proses mendapatkan informasi atau keterampilan tentang 
subjek atau keterampilan yang dipelajari, pengalaman, atau 
instruksi; diartikan juga sebagai suatu perubahan perilaku 
yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-
ulang (Brown, 2007: 8).

Dari penjelasan di atas, pengajaran dan pembelajaran 
jelas berbeda. Pengajaran mengandung makna bahwa guru 
mengajar dan siswa belajar. Makna ini mengandung nuansa 
bahwa guru lebih aktif daripada siswa. Siswa lebih banyak 
’diam’ mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat 
penjelasan guru. Kegiatan belajar lebih berpusat pada guru. 
Kemudian, dalam pembelajaran mengandung makna bahwa 
subjek belajar harus dibelajarkan, bukan diajar. Dengan 
demikian, kegiatan belajar berpusat pada subjek belajar. 
Oleh karena itu, subjek belajar biasa disebut pembelajar. 
Pengertian pembelajar ini mirip dengan siswa. Perbedaan 
keduanya hanya pada makna esensialnya. Sebagai subjek 
belajar, pembelajar harus aktif mencari, menemukan, 
menganalisis, memecahkan masalah, merumuskan, dan 
menyimpulkan masalah (Pringgawidagda, 2002).

Jika dikaitkan dengan pembelajaran bahasa, misalnya 
pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif, 
pembelajaran bahasa tersebut akan dikembalikan kepada 
hakikat bahasa sebagai komunikasi. Maka bahasa ’bukan lagi 
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diajarkan’ melainkan ’dibelajarkan’. Bukan bagaimana siswa 
diajarkan berkomunikasi ’siswa pasif’, tetapi bagaimana siswa 
dibelajarkan berkomunikasi ’siswa aktif’. Dalam hal ini, siswa 
akan mencoba, mencari, menemukan, dan menyimpulkan 
masalah yang dipelajarinya. Uraian perbedaan antara 
pengajaran dan pembelajaran di atas dapat dilihat lebih 
jelas lagi pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Perbedaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Aspek Pengajaran Pembelajaran
Guru Aktif fasilitator
Siswa Pasif Aktif

2. Konsep Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD
Sebelum masuk ke sekolah dasar, anak belajar bahasa 

melalui komunitasnya, yaitu: keluarga, teman, media radio 
atau televisi, dan lingkungannya. Anak memahami apa 
yang dikatakan oleh anggota komunitasnya dan sekaligus 
menyampaikan ide serta perasaan dengan yang lain melalui 
bahasa yang digunakan. Dalam waktu tiga sampai empat 
tahun, anak-anak telah menguasai system yang kompleks 
dari bahasa ibunya. Bahkan, dapat memahami kalimat-
kalimat yang belum pernah didengar sebelumnya dan 
menghasilkan kalimat-kalimat yang belum pernah terucap 
sebelumnya.

Anak-anak belajar dan menguasai bahasa tanpa 
disadari dan tanpa beban, apalagi diajar secara khusus. 
Anak-anak belajar bahasa melalui pola, antara lain: (1) semua 
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komponen, sistem, dan keterampilan berbahasa dipelajari 
secara terpadu; (2) belajar bahasa dilakukan secara alami 
dan langsung dalam konteks yang otentik; (3) belajar bahasa 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya; 
dan (4) belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba 
(trial-error) dan strategi lainnya (Solhan, et al, 2007: 1.28-
1.29).

Di sekolah dasar, pembelajaran bahasa, dalam hal ini 
pembelajaran bahasa Indonesia, pada hakikatnya adalah 
pengajaran keterampilan berbahasa, bukan pengajaran 
tentang bahasa. Tata bahasa, kosakata, dan sastra disajikan 
dalam konteks, yaitu: dalam kaitannya dengan keterampilan 
tertentu yang tengah diajarkan, bukan sebagai pengetahuan 
tata bahasa, teori pengembangan kosakata, teori sastra 
sebagai pendukung atau alat penjelas (Slamet, 2007: 6). Lebih 
lanjut dijelaskannya bahwa keterampilan-keterampilan 
berbahasa yang perlu ditekankan dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia adalah keterampilan reseptif (keterampilan 
mendengarkan dan membaca) dan keterampilan produktif 
(keterampilan menulis dan berbicara). Pembelajaran 
berbahasa diawali dengan pembelajaran keterampilan 
reseptif, sedangkan keterampilan produktif dapat terturut 
tertingkatkan pada tahap-tahap selanjutnya. Seterusnya, 
peningkatan keduanya itu menyatu sebagai kegiatan 
berbahasa yang terpadu.

Menurut Abidin (2015: 5), pembelajaran bahasa 
Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas 
yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai keterampilan 
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berbahasa tertentu. Dalam pembelajaran berbicara 
misalnya, siswa diharapkan mampu menyampaikan 
pikiran dan perasaanya melalui diskusi secara lisan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, siswa tidak hanya cukup 
diarahkan untuk berdiskusi tentang tema bebas tanpa 
dibatasi. Siswa seharusnya melakukan serangkaian aktivitas 
yang dapat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. 
Aktivitas yang dapat dilakukan siswa sangat beragam 
bergantung pada strategi berbicara yang diterapkan guru 
dalam proses pembelajaran. Aktivitas tersebut misalnya 
siswa dikelompokkan, diberikan batasan tema berdasarkan 
jumlah kelompok, perwakilan kelompok diminta mencabut 
lot yang telah disiapkan untuk menentukan tema yang 
akan didiskusikan bersama kelompoknya, siswa diberikan 
waktu untuk memahami materi yang akan didiskusikan 
sebelum maju di depan kelas, setiap kelompok diwajibkan 
bertanya kepada kelompok lain agar semua aktif berbicara, 
dan seterusnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembelajaran berbicara 
menjadi serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dan 
bukan hanya sekadar berdiskusi lepas tanpa ada aturan. 
Artinya, dalam pembelajaran di atas, keempat keterampilan 
berbahasa terjadi seperti keterampilan menyimak, 
membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak dalam 
aktivitas pembelajaran di atas terlihat ketika siswa menyimak 
kelompok yang presentasi, keterampilan membaca terlihat 
ketika tiap-tiap kelompok memahami materi diskusi 
masing-masing, dan keterampilan menulis terlihat ketika 
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siswa menyiapkan pertanyaan atau mencatat pertanyaan 
dari kelompok yang bertanya. 

B. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD
Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah 

antara lain dimaksudkan agar: (a) siswa menghargai dan 
membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 
dan bahasa negara; (b) siswa memahami bahasa Indonesia 
dari segi bentuk, makna, dan fungsi serta menggunakannya 
dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, 
keperluan, dan keadaan; (c) siswa memiliki kemampuaan 
menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 
kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan 
kematangan sosial; (d) siswa memiliki disiplin dalam 
berpikir dan berbahasa (berbicara dan menulis); dan (e) 
siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra 
untuk mengembangkan kepribadiaan, memperluas 
wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan berbahasa (Kemendikbud, 2006: 317-318).

Saat ini, kurikulum telah berubah, yakni dari 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi Kurikulum 
2013. Meskipun telah berubah, Kurikulum 2013 ini belum 
diterapkan di semua sekolah. Terkait dengan pembelajaran 
bahasa Indonesia di sekolah, tujuannya adalah: (a) 
menggunakan bahasa Indonesia sebagai perwujudan iman 
kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, dan berkepribadian 
luhur; (b) menguasai bahasa Indonesia sebagai perwujudan 
manusia yang berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 
(c) menggunakan bahasa Indonesia sebagai perwujudan 
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manusia yang sehat, mandiri, dan percaya diri; dan (d) 
menggunakan bahasa Indonesia sebagai perwujudan sikap 
toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab 
(Atmazaki, 2013: 16). 

C. Kompetensi Muatan Pembelajaran Bahasa 
Indonesia di SD
Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang 

harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang 
telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Tingkat 
kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang 
bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik 
pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian 
standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi ini 
dikembangkan berdasarkan kriteria: tingkat perkembangan 
peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, penguasaan 
kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi 
juga memperhatikan tingkat kerumitan/ kompleksitas 
kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan 
antar jenjang yang relevan.

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah 
dasar, kompetensi muatannya dikelompokkan menjadi 
tujuh (Kemendikbud, 2016: 100-102), yaitu: (1) memiliki 
kepedulian, rasa percaya diri, kedisiplinan, dan tanggung 
jawab dalam pemanfaatan bahasa Indonesia; (2) mengenal 
konteks budaya dan konteks sosial, satuan kebahasaan, serta 
unsur paralinguistik dalam penyajian teks; (3) mengenal 
bentuk dan ciri teks deskriptif serta teks laporan sederhana; 
(4) menyajikan secara lisan dan tulis berbagai teks sederhana; 
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(5) mengenal bentuk ciri teks berbagai teks sederhana; (6) 
menganalisis informasi di dalam berbagai teks sederhana; 
dan (7) menyusun berbagai teks sederhana secara tertulis. 
Ketujuh muatan di atas merupakan muatan kompetensi 
yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar.

D. Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia 
di SD
Dalam Kurikulum 2013, ruang lingkup materi 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar terdiri atas 
sembilan ruang lingkup materi (Kemendikbud, 2016: 100-
102), antara lain: (1) bentuk dan ciri teks faktual (deskriptif, 
petunjuk/arahan, laporan sederhana), teks tanggapan 
(ucapan terima kasih, permintaan maaf, diagram/tabel), teks 
cerita (narasi sederhana, puisi) teks cerita non-naratif (cerita 
diri/personal, buku harian); (2) konteks budaya, norma, serta 
konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya jenis teks; (3) 
paralinguistik (lafal, kelantangan, intonasi, tempo, gestur, 
dan mimik); (4) satuan bahasa pembentuk teks: kalimat 
sederhana dua kata pola SP; (5) bentuk dan ciri teks genre 
faktual (teks laporan informatif  hasil observasi, teks arahan/
petunjuk, teks instruksi, teks surat tanggapan pribadi), 
genre cerita (cerita petualangan, genre tanggapan, teks 
dongeng, teks permainan/dolanan daerah (teks wawancara, 
ulasan buku); (6) satuan bahasa pembentuk teks: kalimat 
sederhana pola SPO dan SPOK, kata, dan kelompok kata; 
(7) penanda kebahasaan dalam teks; (8) bentuk dan ciri 
teks genre faktual (teks laporan buku, laporan investigasi, 
teks penjelasan tentang proses, teks paparan iklan), genre 
cerita (teks narasi sejarah, teks pantun dan syair), dan genre 
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tanggapan (pidato persuasif, ulasan buku teks paparan, teks 
penjelasan); dan (9) satuan bahasa pembentuk teks: kalimat 
sederhana pola SPPel, SPOPel, SPOPelK, kata, frasa, pilihan 
kata/diksi. Kesembilan ruang lingkup materi ini harus 
dikuasai oleh siswa di sekolah dasar.[]
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B a b  I I I
KETERAMPILAN BERBICARA SISWA 

DI SEKOLAH DASAR

PETA KONSEP

 K eter a mpila n B er bic a r a  S is wa  
di S ekola h Da s a r  

A ktivita s  T ujua n Ma ter i H a k ik a t f a ktor -f a ktor  
K eefektifa n 

A.  Keterampilan Berbicara Siswa di SD

1. Pengertian Keterampilan Berbicara
Kata ‘keterampilan’ asal kata adalah ‘terampil’ 

yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas; mampu 
dan cekatan. Setelah mendapatkan konfiks ke-an 
menjadi ‘keterampilan’ artinya menjadi kecakapan untuk 
menyelesaikan tugas (Alwi, et al, 2005: 1180). Keterampilan 
memiliki arti kecakapan menyelesaikan tugas.

Berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa (Alwi, 
et. al., 2005: 148). Berbicara adalah alat komunikasi antara 
manusia yang paling umum dan penting. Kunci komunikasi 
yang sukses adalah berbicara dengan baik, efisien, serta 
artikulasi yang efektif. Selanjutnya, berbicara dihubungkan 
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dengan keberhasilan dalam hidup karena komunikasi 
memiliki posisi yang penting baik dalam individu maupun 
sosial. Sebagaimana pendapat Ulas (2008: 876):

“Speaking is the most common and important means of 
providing communication among human beings. The key 
to successful communication is speaking nicely, efficiently 
and articulately, as well as using effective voice projection. 
furthermore, speaking is linked to success in life, as it 
occupies an important position both individually and 
socially.”

Menurut Jolly (2004), berbicara adalah salah satu 
aspek keterampilan berbahasa, di mana berbicara sebagai 
suatu proses komunikasi, proses perubahan wujud pikiran 
atau perasaan menjadi wujud ujaran atau bunyi bahasa yang 
bermakna, yang disampaikan kepada orang lain. Berbicara 
merupakan suatu pristiwa penyampaian maksud (ide, 
pikiran, perasaan) seseorang kepada orang lain Keterampilan 
berbicara sebagai keterampilan berbahasa, sifatnya 
produktif, menghasilkan, memberi dan menyampaikan. 
Berbicara bukan hanya cepat mengeluarkan kata-kata dari 
alat ucap, tetapi utamanya adalah menyampaikan pokok-
pokok pikiran secara teratur, dalam berbagai ragam bahasa 
sesuai dengan fungsi komunikasi.

Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan 
melalui bahasa lisan kepada orang lain (Iskandarwassid & 
Dadang Sunendar, 2008: 286). Berbicara adalah aktivitas 
berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan 
bahasa setelah mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi 
(bahasa) yang didengarnya itulah kemudian manusia belajar 
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mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara. Untuk 
dapat berbicara dalam suatu bahasa yang baik, pembicara 
harus menguasai lafal, struktur, dan kosakata yang 
bersangkutan. Di samping itu diperlukan juga penguasaan 
masalah dan atau gagasan yang akan disampaikan, serta 
kemampuan memahami bahasa lawan bicara (Nurgiyantoro, 
2010: 399).

Menurut Arsjad & Mukti U. S. (2005: 24) bahwa 
orang berbicara dalam rangka berkomunikasi. Agar 
komunikasi berjalan efektif, pembicara perlu menguasai 
isi pembicaraan dan bagaimana mengemukakannya. 
Penguasaan isi pembicaraan menyangkut pemahaman 
terhadap pesan yang akan disampaikan. Pembicara harus 
membuat persiapan dengan mengorganisasikan isi pesan 
dengan cermat. Permasalahannya adalah bagaimana 
melakukannya berkenaan dengan penggunaan bahasa dan 
sikap perilaku pembicara. Pembicara harus berbicara secara 
efektif, berkeberanian, bergairah, dan bersikap sopan (Lihat 
juga Prihadi, 1994: 69).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat 
dikemukakan bahwa berbicara pada hakikatnya merupakan 
ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk 
bunyi-bunyi bahasa. Dalam konteks demikian, keterampilan 
berbicara bisa dipahami sebagai keterampilan mengucapkan 
bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk 
mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, 
gagasan, dan perasaan. Pendengar menerima informasi 
melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan jeda. 
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Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, aktivitas 
berbicara dapat diekspresikan dengan bantuan mimik dan 
pantomimik pembicara.

Menurut Iskandarwassid & Dadang Sunendar (2008: 
241) keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan 
keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi 
untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan dan 
keinginan kepada orang lain. Dalam hal ini, kelengkapan 
alat ucap seseorang merupakan persyaratan alamiah yang 
memungkinkannya untuk memproduksi suatu ragam yang 
luas bunyi artikulasi, tekanan, nada, kesenyapan, dan lagu 
bicara. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri 
untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung 
jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti 
rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-
lain.

Keterampilan berbicara adalah proses interaktif 
dalam membangun makna, memproduksi, menerima, 
dan memproses informasi. Bentuk dan makna tergantung 
pada konteks yang terjadi, termasuk peserta sendiri, 
pengalaman kolektif, lingkungan fisik, dan tujuan untuk 
berbicara (Supharatypthin, 2014: 143). Menurut Arsjad 
& Mukti U. S. (2005: 17) bahwa keterampilan berbicara 
adalah keterampilan untuk mengucapkan bunyi artikulasi 
atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, 
menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan.

Merujuk pada pendapat-pendapat tersebut, 
keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan 
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keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 
atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, 
mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, 
gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan 
kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, 
dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah 
psikologis seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat 
lidah, dan lain-lain.

2 Tujuan Berbicara
Tujuan utama dari berbicara adalah untuk 

berkomunikasi (faizah, 2016). Menurut Hughes (2002: 67), 
tujuan utama berbicara adalah terampil secara lisan dalam 
mengungkapkan ide dengan benar, tepat, dan beralasan, 
tetapi tidak terlalu banyak keraguan.

Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, 
seyogianyalah sang pembicara memahami makna segala 
sesuatu yang ingin dikomunikasikan; dia harus mampu 
mengevaluasi efek komunikasinya terhadap (para) 
pendengarnya; dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip 
yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara 
umum maupun perorangan. Menurut Abidin (2015: 129), 
tujuan berbicara dibedakan atas empat golongan, yaitu: (1) 
informatif, (2) rekreatif, (3) persuasif, dan (4) argumentatif.
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3. Hubungan Berbicara dengan Menyimak, 
Membaca, dan Menulis

a. Hubungan Berbicara dengan Menyimak
Menyimak dan komprehensi bagai dua sisi 

keping mata uang yang tidak terpisahkan. Menyimak 
menuntut komprehensi, meski komprehensi tidak hanya 
menyimak. Keterkaitan menyimak dengan komprehensi 
ini menyiratkan bahwa aktivitas menyimak dikategorikan 
sebagai keterampilan aktif reseptif. Komprehensi mengacu 
pada kegiatan aktif, yaitu butir-butir informasi dari input 
bunyi, kata-makna, dan struktur menjadi sederet pesan 
sebagaimana diinginkan oleh pembicara (Musfiroh, 2017: 
146). 

Dalam komunikasi lisan, pembicara dan penyimak 
berpadu dalam suatu kegiatan yang resiprokal berganti 
peran secara spontan, mudah, dan lancar dari pembicara 
menjadi penyimak, dan dari penyimak menjadi pembicara. 
Pembicara cemas akan kepastian responsi pendengar. 
Pembicara baru dapat memberikan responsi kepada 
pendengar setelah mendapat responsi dari penyimak. 
Pendengar baru dapat memberikan responsi yang tepat 
bila  memahami pesan yang disampaikan pembicara.

Kegiatan berbicara dan menyimak saling mengisi, 
saling melengkapi. Tidak ada gunanya orang berbicara bila 
tidak ada orang yang menyimaknya. Tidak mungkin orang 
menyimak bila tidak ada orang berbicara. Karena itulah maka 
dikatakan kegiatan berbicara dan menyimak dua kegiatan 
yang bersifat resiprokal. Melalui kegiatan menyimak, siswa 
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mengenal ucapan kata, struktur kata, dan struktur kalimat. 
Pengenalan terhadap cara mengucapkan kata atau kalimat, 
mengenal atau memahami makna kata, mengenal dan 
memahami struktur kalimat merupakan landasan yang kuat 
bagi pengembangan keterampilan menyimak.

b. Hubungan Berbicara dengan Membaca
Berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, 

dan fungsi. Berbicara bersifat produktif, ekspresif melalui 
sarana bahasa lisan dan berfungsi sebagai penyebar 
informasi. Membaca bersifat reseptif melalui sarana bahasa 
tulis dan berfungsi sebagai penerima informasi.

Pengembangan keterampilan berbicara pada 
kelas-kelas rendah terutama sekali di SD menjadi dasar 
pengembangan keterampilan membaca. Sebaliknya, pada 
kelas-kelas tinggi keterampilan membaca sangat menunjang 
keterampilan berbicara. Bahan pembicaraan sebagian besar 
didapat melalui kegiatan membaca. Semakin sering orang 
membaca, semakin banyak informasi yang diperolehnya. Hal 
ini merupakan pendorong bagi yang bersangkutan untuk 
mengekspresikan kembali informasi yang diperolehnya 
antara lain melaui berbicara (Slamet, 2007).

c. Hubungan Berbicara dengan Menulis
Kegiatan berbicara dan kegiatan menulis bersifat 

produktif-ekspresif. Kedua kegiatan itu berfungsi sebagai 
penyampai informasi. Penyampaian informasi melalui 
kegiatan berbicara disalurkan melalui bahasa lisan. 
Sedangkan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis 
disalurkan melalui bahasa tulis (Slamet, 2007).
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Bahan informasi yang digunakan dalam berbicara 
dan menulis didapatkan melalui kegiatan menyimak 
atau kegiatan membaca. Keterampilan menggunakan 
kaidah kebahasaan dalam kegiatan berbicara menunjang 
keterampilan menulis. Keterampilan menggunakan kaidah 
kebahasaan menunjang keterampilan berbicara. Organisasi 
menyusun materi baik kegiatan berbicara dan menulis 
hampir sama. Dalam seminar atau diskusi pembicaraan 
didasarkan pada hasil menulis atau makalah.

4. Jenis-jenis Berbicara
Menurut Tompkins dan Hoskisson (1995: 120-157), 

berbicara dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu: 
percakapan, berbicara estetik, berbicara untuk menyampaikan 
informasi atau untuk mempengaruhi, dan kegiatan dramatik. 
Sementara itu, Brown (2001: 271-274) mencatat ada enam 
jenis penampilan berbicara di dalam kelas, yaitu: (1) imitative, 
(2) intensive, (3) responsive, (4) transactional (dialogue), (5) 
interpersonal (dialogue), dan (6) extensive (monologue).

Bahasa lisan umumnya dibedakan dalam dua kategori, 
yaitu berbicara formal dan informal. Berbicara formal biasanya 
direncanakan dengan baik bahkan lebih formal lagi ditulis dahulu 
sebelumnya, sedangkan berbicara informal umumnya tidak 
terencana, dinamis, dan tergantung konteks dan situasi. Dalam 
berbicara, siswa akan berhadapan dengan berbagai bentuk teks 
seperti percakapan, pidato, diskusi, perdebatan, dan sebagainya 
(Hughes, 2002: 13). 

Dalam interaksi lisan, terdapat istilah rutin yang dapat 
diprediksi dengan cara memberikan informasi terfokus atau 
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informasi interaksi. Dalam informasi rutin, terdapat informasi 
struktur baik berupa eksposisi (narasi, deskripsi, instruksi, 
perbandingan) atau evaluasi (penjelasan, justifikasi, prediksi, 
atau keputusan). Jadi, ciri interaksi lisan adalah partisipan secara 
teratur dan memerlukan pemahaman arti serta mengatur 
interaksi seperti siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, dan 
tentang apa (Nunan, 2001: 40). 

Karakteristik keberhasilan percakapan ditandai dengan 
siswa berbicara banyak, berpartisipasi, motivasi tinggi, dan bahasa 
yang digunakan dapat diterima. Sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Ur (1984: 120), yakni: “Learners talk a lot, participation is even, 
motivation is high, and language is of acceptable level.”

Dalam pembelajaran berbahasa di sekolah, anak-anak 
mengembangkan keterampilan berbicaranya secara vertikal 
dan bukan secara horizontal. Artinya, anak-anak sudah dapat 
mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum 
sempurna. Semakin lama, keterampilan berbicara anak 
akan semakin benar, pilihan katanya makin tepat, kalimat-
kalimatnya makin bervariasi, dan sebagainya. Dengan kata 
lain, perkembangan keterampilan berbicaranya tersebut tidak 
secara horizontal mulai dari fonem, kata, frasa, kalimat, dan 
wacana seperti halnya jenis tataran linguistik. Hal ini sejalan 
dengan penjelasan Ellis yang menyatakan bahwa ada tiga cara 
untuk mengembangkan dan meningkatkan secara vertikal 
keterampilan berbicara, yaitu: (1) menirukan pembicaraan orang 
lain (khusus guru), (2) mengembangkan bentuk-bentuk ujaran 
yang telah dikuasai, dan (3) mendekatkan atau menyejajarkan 
dua bentuk ujaran, yaitu: bentuk ujaran sendiri yang belum 
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benar atau ujaran orang dewasa (terutama guru) yang sudah 
benar (Slamet, 2007: 122).

Berbicara merupakan kegiatan yang kompleks. Oleh 
karena itu, dalam pembelajaran keterampilan berbicara ini 
banyak faktor yang dimanfaatkan di dalamnya, antara laian: 
faktor fisik, psikologis, neurologis, dan linguistik secara luas. 
faktor-foktor inilah yang menjadi perhatian karena menjadi 
indikator keberhasilan berbicara sehingga sangat menentukan 
mampu tidaknya seseorang berbicara. Jadi, tingkat keterampilan 
berbicara seseorang atau anak tidak hanya ditentukan 
dengan mengukur penguasaan faktor linguistik atau faktor 
psikologis, tetapi dengan mengukur penguasaan semua faktor 
tersebut secara keseluruhan. Hal ini senada dengan pendapat 
Iskandarwassid & Dadang Sunendar (2008: 241) yang menyatakan 
bahwa keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan 
keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk 
menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan 
kepada orang lain. Dalam hal ini, kelengkapan alat ucap seseorang 
merupakan persyaratan alamiah yang memungkinkannya untuk 
memproduksi suatu ragam yang luas bunyi artikulasi, tekanan, 
nada, kesenyapan, dan lagu bicara. Keterampilan ini juga didasari 
oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, 
dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah 
psikologis seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, 
dan lain-lain.

Di sekolah dasar, tujuan utama pembelajaran berbicara 
adalah untuk melatih siswa dapat berbicara dalam bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, guru dapat menggunakan bahan pembelajaran 
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membaca atau menulis, kosakata, dan sastra sebagai bahan 
pembelajaran berbicara. Misalnya, menceritakan pengalaman 
yang mengesankan, menceritakan kembali cerita yang pernah 
dibaca atau didengar, mengungkapkan pengalaman pribadi, 
bertanya jawab berdasarkan bacaan, bermain peran, berpidato, 
dan sebagainya.

Menurut Santosa, et al (2013: 6.38), banyak cara dapat 
dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran keterampilan 
berbicara di sekolah dasar, misalnya: siswa diminta merespon 
secara lisan gambar yang diperlihatkan guru, bermain tebak-
tebakan, menceritakan isi bacaan, bertanya jawab, mendiskusikan 
bagian cerita yang menarik, membicarakan keindahan sebuah 
puisi, melanjutkan cerita guru, berdialog, dan sebagainya. Dalam 
hal ini, perlu diperhatikan bahwa pembelajaran berbicara harus 
dikaitkan dengan pembelajaran keterampilan lainnya.

Selanjutnya, untuk memantau kemajuan siswa dalam 
berbicara, guru dapat melakukannya ketika siswa sedang 
melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, dan 
sebagainya. Pengamatan guru terhadap aktivitas berbicara para 
siswanya dapat direkam dengan menggunakan format yang telah 
dipersiapkan sebelumnya. faktor-faktor yang diamati adalah lafal 
kata, intonasi kalimat, kosakata, tata bahasa, kefasihan berbicara, 
dan pemahaman.

B. Aktivitas Keterampilan Berbicara Siswa di SD
Aktivitas keterampilan berbicara anak sekolah 

dasar dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: (1) teknik 
terpimpin, (2) teknik semi terpimpin, dan (3) teknik bebas 
(Solhan, et al, 2007: 11.18-11.19). Pertama, teknik terpimpin 
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adalah suatu teknik pembelajaran berbicara yang dilakukan 
dengan cara meminta siswa mengajarkan atau memaparkan 
sesuatu sama seperti contoh yang telah ada. Kedua, teknik 
semi terpimpin dilakukan dengan cara meminta siswa 
memaparkan sesuatu secara material sudah ada. Dengan 
teknik ini, siswa diberi kebebasan mengembangkan paparan 
sesuai tingkat keterampilannya. Ketiga, teknik berbicara 
bebas dilakukan dengan cara meminta siswa memaparkan 
sesuatu secara bebas tanpa bahan yang telah ditentukan 
atau tanpa ada bimbingan atau pancingan tertentu. Ketiga 
teknik pembelajaran ini dapat diarahkan pada peningkatan 
keterampilan melakukan aktivitas berbicara, baik secara 
individu maupun kelompok.

Jika dilihat dari segi paparannya, aktivitas 
pembelajaran berbicara, baik individu maupun kelompok, 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) aktivitas berbicara 
individual yang bersifat nonilmiah, dan (2) aktivitas berbicara 
individual yang bersifat ilmiah. Aktivitas berbicara individual 
yang bersifat nonilmiah, dapat dilaksanakan dengan cara: 
menirukan, menjawab pertanyaan, melengkapi kalimat, 
mengubah kalimat, membuat kalimat, menyanyi, membaca 
puisi, menyampaikan cerita reproduktif, memperkenalkan 
diri, mengemukakan fakta, menanggapi suatu pendapat, 
menilai suatu pendapat, memetik pelajaran dari suatu 
peristiwa penting, melaporkan pengalaman, menceritakan 
riwayat hidup seseorang yang dikagumi, menjelaskan 
cara membuat sesuatu, menyampaikan sambutan, 
menyampaikan komentar/narasi, menyampaikan pesan 
yang diperoleh dari orang lain, menyanggah pendapat/
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menolak permintaan, menyiarkan berita, memandu wisata, 
melaporkan isi bacaan, dan sebagainya, sedangkan aktivitas 
berbicara individual yang bersifat ilmiah masih sangat 
terbatas, yaitu: menyampaikan pidato ilmiah.

Selanjutnya, aktivitas berbicara kelompok yang 
bersifat nonilmiah dapat dilakukan dengan cara: dialog 
santai dan wawancara santai. Aktivitas berbicara kelompok 
yang bersifat ilmiah dapat dilakukan dengan cara: melakukan 
wawancara ilmiah, dialog ilmiah, diskusi kelompok, diskusi 
panel, panel forum, seminar, symposium, ramu pendapat 
(brainstorming), studi kecil, dan bermain peran.

Berdasarkan berbagai bentuk aktivitas pembelajaran 
berbicara di atas, tidak semua dapat diterapkan untuk anak 
di sekolah dasar. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih 
dan memilahnya dengan mempertimbangkan karakteristik 
anak sekolah dasar berdasarkan kelasnya, yaitu: kelas rendah 
atau kelas tinggi.

C. Tujuan Keterampilan Berbicara Siswa di SD
Pada umumnya, tujuan orang berbicara adalah untuk 

menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, 
atau menggerakkan pendengar. Di sekolah dasar, tujuan 
keterampilan berbicara dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu: (1) tujuan keterampilan berbicara di kelas rendah, 
dan (2) tujuan keterampilan berbicara di kelas tinggi. 
Pada hakikatnya, kegiatan keterampilan berbicara di kelas 
rendah ialah sebagai dasar pembentukan kemampuan 
berkomunikasi tahap awal. Di kelas rendah, siswa 
memerlukan bimbingan dan pengarahan yang cukup dari 
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guru. Dasar-dasar yang telah dimilikinya inilah yang dapat 
lebih berkembang pada kelas tinggi jika pembelajaran 
memberikan lebih banyak kepada siswa untuk berlatih 
menggunakan bahasa (Solhan, et al, 2007: 11.19-11.22). 
Agar lebih jelas, berikut diuraiakan dengan rinci.

1. Tujuan Keterampilan Berbicara Siswa SD di 
Kelas Rendah
Tujuan keterampilan berbicara siswa di kelas rendah, 

antara lain: (1) melatih keberanian siswa, (2) melatih siswa 
menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, (3) melatih 
menyampaikan pendapat, (4) dan membiasakan siswa 
untuk bertanya. Pertama, melatih keberanian siswa di sini 
dimaksudkan untuk menghilangkan rasa cemas anak, baik 
yang berwujud demam panggung maupun cemas dalam 
berbicara. Kedua, melatih siswa menceritakan pengetahuan 
dan pengalamannya dapat dilakukan dengan memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk 
menceritakan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam 
hal ini, guru harus mampu merangsang siswa agar dapat 
mengungkapkan pengetahuan dan pengalamannya ketika 
pembelajaran berlangsung. Ketiga, melatih menyampaikan 
pendapat ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini perlu dilatih 
sejak dini. Pelatihannya ini meliputi: pilihan kata, gaya, 
suara, gerak-gerik, dan sebagainya. Latihan-latihan tersebut 
dimaksudkan agar siswa terbiasa dan pendapat yang 
disampaikannya dapat diterima serta dimengerti oleh orang 
lain. Keempat, membiasakan siswa untuk bertanya dapat 
dilakukan dengan cara selalu menyuruh dan merangsang 
siswa untuk selalu ingin tahu sehingga mau bertanya.
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2. Tujuan Keterampilan Berbicara Anak SD di 
Kelas Tinggi
Keterampilan berbicara di kelas tinggi bertujuan 

untuk: (1) memupuk keberanian siswa, (2) menceritakan 
pengetahuan dan wawasan siswa, (3) melatih siswa 
menyanggah/menolak pendapat orang lain, (4) melatih 
siswa berpikir logis dan kritis, dan (5) melatih siswa 
menghargai pendapat orang lain. Pertama, memupuk 
keberanian siswa. Hal ini merupakan pengembangan dari 
tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah. Artinya, 
guru harus terus memupuk keberanian yang telah dimiliki 
oleh siswa dalam pembelajaran. Dengan meningkatnya 
keberanian, siswa akan lebih mudah dalam mengungkapkan 
pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya. Pada akhirnya, 
siswa akan terbiasa berbicara dan mampu menganalisis 
serta menyimpulkan hal-hal yang ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari.

Kedua, menceritakan pengetahuan dan wawasan 
siswa. Hal ini diperoleh oleh siswa dari keterampilannya 
di kelas rendah yang terus dilatih dalam menceritakan 
pengalamannya. Artinya, secara bertahap, dari 
pengalamannya di kelas rendah, siswa akan mampu 
menceritakan pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya. 
Jika keterampilan ini terus diasah dan ditambah keterampilan 
untuk membaca dan mendengarkan, siswa akan terlatih 
untuk mengungkapkan pengetahuan dan wawasannya 
setiap saat.

Ketiga, melatih siswa menyanggah/menolak pendapat 
orang lain. Tidak menerima atau menolak pendapat orang 
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lain pernah dirasakan oleh semua orang, tetapi untuk 
menolak atau menyanggahnya, seseorang sering dibuat 
tidak berdaya. Hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah 
sering-sering melatih siswa dan menyarankannya untuk 
banyak membaca sehingga ketika waktu menolak atau 
menyanggah pendapat orang lain, siswa tersebut telah 
memiliki argumen yang kuat.

Keempat, melatih siswa berpikir kritis dan logis. Hal 
ini dapat terbentuk pada diri siswa jika memiliki keberanian 
mengungkapkan pendapat, menolak atau menyanggah 
pendapat orang lain yang disertai alasan yang kuat, memiliki 
wawasan yang luas, dan juga sikap menghargai orang lain.

Kelima, melatih siswa menghargai pendapat 
orang lain. Sebagai seorang guru, tugasnya bukan hanya 
sekadar mengajar kaidah kebahasaan, akan tetapi juga 
seluruh muatan pelajaran secara terintegratif. Oleh karena 
itu, melalui pembelajaran berbicara, dapat ditanamkan 
sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai sangat 
dibutuhkan oleh semua orang. Dengan saling menghargai, 
kehidupan dapat berlangsung dengan aman dan damai. 
Sikap ini harus ditanamkan sejak dini agar tertanam pada 
diri siswa dan harus dipupuk secara terus menerus.

Dari uraian di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa 
jika siswa dapat melakukan tujuan-tujuan tersebut, ke depan, 
siswa dapat melakukan berbagai macam tujuan berbicara, 
yaitu: berbicara untuk menghibur, menginformasikan, 
menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan sesuai 
dengan tujuan orang berbicara. Oleh karena itu, perlu 
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perhatian serius dari para guru jika ingin dicapai oleh siswa-
siswanya.

D. Materi yang Sesuai untuk Kegiatan Berbicara 
Siswa di SD
Di sekolah dasar, anak-anak dari kelas 1 sampai 

kelas 6 sebenarnya suka berbicara. Guru sebagai fasilitator 
hendaknya mengarahkanya ke hal-hal yang positif. Posisi 
guru hendaknya menjadi penyimak yang baik jika siswanya 
sedang mengungkapkan perasaannya, mengajukan 
pendapatya, gagasannya, atau pesannya.

Jika siswa yang bersangkutan berhasil dengan baik, 
guru harus memberikan pujian agar yang bersangkutan 
bertambah semangat belajarnya. Di samping itu juga, 
perlu diberikan dorongan atau semangat kepada siswa 
yang masih mengalami gangguan atau kesulitan berbicara. 
Guru hendaknya mampu mengatasi hal-hal yang kurang 
tepat, misalnya, siswa suka menertawakan temannya yang 
sedang berbicara. Jika hal tersebut tidak dapat diatasi, 
dapat dibayangkan akibat yang kurang baik bagi siswa yang 
bersangkutan pada masa-masa yang akan datang.

Selain hal di atas, materi juga harus menjadi perhatian 
guru agar pembelajaran berbicara menjadi terarah. Artinya, 
dalam pembelajaran berbicara di sekolah dasar, guru 
harus mengetahui kegiatan berbicara yang sesuai untuk 
siswanya, baik di kelas 1 sampai kelas 6. Dengan mengetahui 
kegiatan berbicara siswa tersebut, siswa juga akan mudah 
mengikuti perintah yang ditugaskan oleh gurunya. Berikut 
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ini dipaparkan materi kegiatan berbicara dari kelas 1 sampai 
kelas 6 (Solhan, 2007: 11.31-11.32).

Pertama, di kelas 1. Materi yang sesuai untuk 
kegiatan berbicara adalah memperkenalkan diri; menyapa; 
menjelaskan isi gambar; mengenal warna, nama, dan fungsi 
anggota tubuh serta benda-benda di sekitar; menceritakan 
pengalaman; mendeskripsikan benda-benda di sekitar; 
melakukan percakapan sederhana; menyampaikan rasa 
suka atau tidak suka; mendeklamasikan puisi anak atau syair 
lagu; dan memerankan tokoh dongeng.

Kedua, di kelas 2. Materi yang sesuai untuk kegiatan 
berbicara adalah bertanya atau menanyakan sesuatu; 
menceritakan kegiatan sehari-hari; melakukan percakapan 
pendek; menceritakan pengalaman pribadi; melaporkan 
peristiwa yang dialami; mendeskripsikan tumbuhan dan 
binatang di sekitar; mendeklamasikan puisi; menceritakan 
kembali cerita yang didengar; dan bermain peran yang 
berkaitan dengan kegiatan sehari-hari.

Ketiga, di kelas 3. Materi yang sesuai untuk kegiatan 
berbicara adalah menceritakan pengalaman; menjelaskan 
urutan; mendeskripsikan tempat; memberikan tanggapan 
dan saran; menceritakan pengalaman pribadi; dan bermaian 
peran yang berkaitan dengan isi cerita.

Keempat, di kelas 4. Materi yang sesuai untuk 
kegiatan berbicara adalah menceritakan kegemaran; 
membahas masalah-masalah aktual; mendeskripsikan 
benda atau seseorang; menjelaskan petunjuk penggunaan; 
menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon; 
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menceritakan kembali isi dongeng; dan bermain peran 
berdasarkan teks percakapan.

Kelima, di kelas 5. Materi yang sesuai untuk 
kegiatan berbicara adalah menanggapi sesuatu persoalan 
atau peristiwa; berwawancara dengan narasumber; 
melaporkan hasil wawancara; mendeskripsikan benda atau 
alat; memberikan pendapat tentang persoalan faktual; 
menyimpulkan isi dialog atau percakapan; dan memerankan 
drama pendek tanpa teks.

Keenam, di kelas 6. Materi yang sesuai untuk 
kegiatan berbicara adalah menceritakan hasil pengamatan; 
menyampaikan pesan/ informasi yang diperoleh dari 
narasumber; membahas isi buku; mengritik sesuatu disertai 
alasan; memuji sesuatu dengan alasan; berpidato; dan 
berdiskusi.

Semua materi berbicara tersebut seyogianya 
diintegrasikan ke dalam keterampilan berbahasa yang 
lainnya, yaitu: keterampilan mendengarkan, membaca, dan 
menulis. Di samping itu juga, harus diintegrasikan dengan 
kompetensi kebahasaan dan kesastraan. Misalnya, materi 
bercerita. Hendaknya disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi siswa. Jangan sampai siswa yang belum pernah ke 
pantai diminta untuk bercerita tentang indahnya laut.
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E. faktor-faktor Kebahasaan dan Nonkebahasaan 
sebagai Penunjang Keefektifan Berbicara

1. faktor-faktor Kebahasaan sebagai Penunjang 
Keefektifan Berbicara
Ada beberapa faktor kebahasaan yang dinilai sebagai 

penunjang keefektifan berbicara bagi seseorang pembicara. 
faktor-faktor kebahasaan ini merupakan tolak ukur bahwa 
seseorang itu dikatakan mampu berbicara. faktor-faktor 
kebahasaan tersebut, antara lain: (1) ketepatan ucapan; (2) 
penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai; (3) 
pilihan kata (diksi); dan (4) ketepatan sasaran pembicaraan 
(Arsjad & Mukti U. S., 2005: 17-19).

2. faktor-faktor Nonkebahasaan sebagai 
Penunjang Keefektifan Berbicara
Ada beberapa faktor nonkebahasaan yang dinilai 

sebagai penunjang keefektifan berbicara bagi seseorang 
pembicara. faktor-faktor nonkebahasaan ini merupakan 
tolak ukur bahwa seseorang itu dikatakan mampu berbicara. 
faktor-faktor nonkebahasaan tersebut, antara lain: (1) sikap 
yang wajar, tenang, dan tidak kaku; (2) pandangan harus 
diarahkan kepada lawan bicara; (3) kesediaan menghargai 
pendapat orang lain; (4) gerak-gerik dan mimik yang 
tepat; (5) kenyaringan suara juga sangat menentukan; (6) 
kelancaran; (7) relevansi/penalaran; dan (8) pengusaan 
topik (Arsjad & Mukti U. S., 2005: 20-22). Dari kedelapan 
faktor nonkebahasaan ini, ditentukan empat faktor saja dan 
bahasanya telah disesuaikan dalam penelitian ini, yaitu: 
(a) kelancaran, (b) penguasaan materi, (c) sikap, dan (d) 
keberanian/ekspresi/mimik.
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B a b  I V
PEMBELAJARAN 

BAHASA KOMUNIKATIf 
DI SEKOLAH DASAR

PETA KONSEP

 P embela ja r a n B a ha s a  
K omunik a tif di S ek ola h Da s a r  

K ompetens i 
K omunik a tif 

Model 
K ompetens i 
K omunik a tif 

P r ins ip-
pr ins ip 

H a kika t 

K er a ngka  
K er ja  

P embela ja r a n K eter a mpila n 
B er bic a r a  B er ba s is  

P endeka ta n K omunika tif 

P endeka ta n 
K omunika tif da la m 

P embela ja r a n B a ha s a  

A. Hakikat Pendekatan Komunikatif
Pendekatan komunikatif lahir akibat adanya 

ketidakpuasan para praktisi atau pengajar bahasa atas hasil 
yang dicapai oleh metode tatabahasa-terjemahan yang 
hanya mengutamakan penguasaan kaidah tatabahasa, 
mengesampingkan keterampilan berkomunikasi sebagai 
bentuk akhir yang diharapkan dari belajar bahasa 
(Iskandarwassid & Dadang Sunendar, 2008: 55). Di Indonesia, 
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pendekatan ini baru dikenal pada era tahun 80-an. Padahal, 
perkembangannya di Negara lain relatif lebih lama.

Dalam pendekatan komunikatif, keterampilan 
kebahasaan dan kemampuan komunikatif hendaknya 
dikaitkan satu sama lain. Artinya, keterampilan kebahasaan 
bahasa sasaran dipelajari oleh pembelajar bukan demi 
penguasaan keterampilan tersebut secara terpisah, 
melainkan digunakan untuk berkomunikasi dalam bahasa 
sasaran terkait. fokusnya adalah pada fungsi dan potensi 
dari suatu bahasa (Richards dan Rogers, 2007).

Savignon (2002: 1) menjelaskan bahwa pengajaran 
bahasa komunikatif (CLT) mengacu pada dua hal, yaitu proses 
dan tujuan. Proses dalam pembelajaran di kelas adalah 
kegiatan komunikatif dan tujuannya adalah berkomunikasi 
dengan menggunakan bahasa.

Patel & Jain (2008: 95) menyatakan bahwa pendekatan 
komunikatif adalah pendekatan yang berpusat pada 
peserta didik. Pendekatan ini memberi peserta tidak hanya 
kompetensi gramatikal tetapi juga keterampilan sosial seperti 
apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakan, kapan 
harus mengatakan dan di mana, untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya sebagai tujuan yang lebih besar. Dalam 
pendekatan ini, selain kelancaran, akurasi dan ketepatan 
juga penting. Pendekatan komunikatif di sini mengacu 
pada kompetensi komunikatif. Proses pembelajaran bahasa 
dibuat secara komunikatif. Dengan demikian penggunaan 
bahasa yang efektif perlu menghasilkan tata bahasa yang 
terbentuk dengan baik.



~   49   ~

Pendekatan komunikatif ini dilandasi oleh sepuluh 
asumsi inti seperti dijelaskan oleh Richards (2006: 23), yaitu: 
(1) pembelajaran bahasa kedua difasilitasi ketika siswa 
terlibat dalam interaksi dan komunikasi yang bermakna; 
(2) tugas-tugas pembelajaran dan latihan-latihan yang 
efektif di kelas memberi kesempatan bagi siswa untuk 
menegosiasikan makna, memperluas sumber daya bahasa 
siswa, memperhatikan bagaimana bahasa digunakan, 
dan berperanserta dalam pertukaran antarpribadi yang 
bermakna; (3) komunikasi bermakna terjadi karena siswa 
memproses isi yang relevan, bertujuan, menarik, dan 
melibatkan atau mengasyikkan; (4) komunikasi merupakan 
proses holistik yang sering memerlukan penggunaan 
beberapa keterampilan berbahasa dan modalitas; (5) 
pembelajaran bahasa difasilitasi baik oleh kegiatan yang 
melibatkan pembelajaran induktif atau pembelajaran 
penemuan terhadap aturan-aturan yang mendasari 
penggunaan dan pengatturan bahasa, maupun yang 
melibatkan analisis bahasa dan refleksi; (6) pembelajaran 
bahasa merupakan proses bertahap yang melibatkan 
penggunaan kreatif bahasa dan melakukan ‘coba-coba’ 
dan ‘kesalahan’; (7) pembelajar mengembangkan caranya 
sendiri untuk belajar bahasa, meningkat dengan kecepatan 
yang berbeda, dan memiliki kebutuhan dan motivasi yang 
berbeda pula untuk belajar bahasa; (8) pembelajaran 
bahasa akan berhasil jika melibatkan penggunaan strategi 
belajar dan komunikasi yang efektif; (9) peran guru dalam 
kelas bahasa adalah sebagai fasilitator yang menciptakan 
iklim kelas yang kondusif bagi terjadinya pembelajaran 
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bahasa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menggunakan dan berlatih bahasa dan melakukan refleksi 
tentang penggunaan bahasa dan pembelajaran bahasa; dan 
(10) kelas merupakan komunitas siswa yang belajar melalui 
kolaborasi dan berbagi.

Menurut Murcia (2001), ada beberapa aspek utama 
dalam pembelajaran bahasa komunikatif, yaitu: (a) 
kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa 
sasaran merupakan tujuan pembelajaran bahasa; (b) isi 
pelajaran bahasa mencakup nosi semantik dan fungsi sosial, 
bukan hanya struktur kebahasaan; (c) siswa secara teratur 
kerja kelompok atau berpasangan untuk menyampaikan 
(dan jika perlu, menegosiasikan) makna dalam situasi di 
mana satu orang memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh 
orang lainnya (kegiatan kesenjangan informasi); (d) siswa 
sering terlibat dalam bermain peran atau dramatisasi untuk 
menyesuaikan penggunaan bahasa sasarannya dengan 
berbagai konteks sosial; (e) bahan dan kegiatan kelas sering 
bersifat otentik untuk mencerminkan situasi dan tuntutan 
kehidupan nyata; (f ) keterampilan-keterampilan dipadukan 
dari permulaan: kegiatan yang tersedia dapat melibatkan 
membaca, berbicara, mendengarkan, dan juga menulis 
(dengan asumsi bahwa siswa terdidik dan melek-aksara); 
dan (g) peran guru pada dasarnya sebagai fasilitator untuk 
terjadinya komunikasi dan sebagai pengoreksi kesalahan 
tetapi hanya sebagai peran sekunder.

Brown (2015) juga menjelaskan ciri-ciri dari 
pembelajaran bahasa komunikatif, yaitu: (1) tujuan utama: 
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fokus pada semua komponen kompetensi berkomunikasi 
(communicative competence); (2) hubungan antara susunan 
dan fungsi: teknik pengajaran didesain untuk mengajak 
siswa terlibat dalam penggunaan bahasa yang pragmatis, 
autentik, dan fungsional untuk tujuan bermakna; (3) 
kelancaran dan ketepatan: fokus pada kelancaran dan 
pemahaman serta produksi makna; (4) fokus pada konteks 
kehidupan nyata: siswa pada akhirnya harus menggunakan 
bahasa secara produktif dan reseptif dalam konteks yang 
tanpa persiapan di luar kelas; (5) keterlibatan otonomi dan 
strategi: siswa diberi kesempatan untuk fokus pada proses 
belajar mereka dengan cara meningkatkan kesadaran 
mereka tentang gaya belajar dan mengembangkan strategi 
pemahaman dan pengucapan/penulisan; (6) peran guru: 
guru sebagai fasilitator dan pemandu; dan (7) peran siswa: 
siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar mereka.

B. Kompetensi Komunikatif
Keyakinan akan peran bahasa sebagai alat komunikasi 

dalam situasi kehidupan nyata menuntun pada pertanyaan, 
“Apakah yang diperlukan seseorang agar mampu 
berkomunikasi dengan hasil maksimal, yaitu mencapai 
tujuan komunikasi yang sempurna?” Jawabannya adalah 
seseorang harus memiliki kemampuan bahasa komunikatif 
atau juga disebut dengan kompetensi komunikatif (Madya, 
2013: 49).

Murcia (2007: 2) menyatakan bahwa istilah kompetensi 
komunikatif telah beredar dan telah digunakan secara luas 
dalam pembenaran dan penjelasan pengajaran bahasa 
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komunikatif. Evolusi istilah ‘kompetensi komunikatif’ dimulai 
dengan sumber aslinya melalui kontribusi beberapa ahli 
bahasa. Banyak ahli bahasa saat ini mencoba menemukan 
makna kompetensi komunikatif. “Istilah berkomunikasi” 
dimaksudkan untuk mengekspresikan atau menyampaikan 
ide secara verbal atau non-verbal.

Dalam pembelajaran bahasa komunikatif, kompetensi 
komunikatif merupakan konstruk kunci. Artinya, ketika 
mengembangkan kurikulum, harus dipahami apa unsur-
unsur yang membangun kompetensi komunikatif tersebut. 
Untuk diketahui, konstruk kunci ini telah dikembangkan sejak 
tahun 1980. Seiring dengan perkembangannya, beberapa 
pakar telah mengembangkan konstruk kompetensi 
komunikatif, yang makin lama makin menyeluruh seiring 
dengan kemenyeluruhan pemahaman terhadap hakikat 
bahasa sebagai alat komunikasi dalam situasi kehidupan 
nyata yang sangat beragam dalam berbagai aspek.  Dalam 
model yang berbeda tersebut, ada unsur yang sejak awal 
telah ada, sedangkan unsur lain ditambahkan kemudian. 
Model terakhir menunjukkan bahwa pengembangannya 
memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh dibandingkan 
sebelumnya. Perkembangan model tersebut dapat dilihat 
pada Gambar 2 berikut.
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Gambar 2. Evolusi Kronologis Model Kompetensi 
Komunikatif (Sumber: Celce-Murcia, 2007)

Gambar 2 di atas menjelaskan bahwa semua 
model pembelajaran bahasa komunikatif secara lazim 
mengacu pada model kompetensi komunikatif di atas. 
Dapat dilihat bahwa semua model pembelajaran bahasa 
komunikatif mengakui pentingnya kompetensi tata bahasa 
(pengetahuan tentang aturan tata bahasa, kosakata, lafal, 
ejaan, dan sebagainya); kompetensi strategis (pengetahuan 
tentang strategi komunikasi verbal dan nonverbal yang 
meningkatkan efisiensi berkomunikasi serta mengatasi 
kemacetan komunikasi); kompetensi sosiokultural 
(kesadaran tentang pengetahuan budaya dan asumsi yang 
memengaruhi pertukaran makna dan dapat mengarah pada 
kesalahpahaman dan komunikasi antarbudaya); kompetensi 
aksional (kemampuan untuk menggunakan bahasa yang 
benar [sesuai aturan tata bahasa], tepat [sesuai dengan 
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situasi – dengan siapa berbicara dan tingkat keresmian 
suasana], dan lancar [tidak terbata-bata] untuk mencapai 
tujuan komunikasi; dan kompetensi wacana (kemampuan 
mengkombinasikan struktur bahasa ke dalam berbagai 
jenis teks yang kohesif ).

C. Model Kompetensi Komunikatif dalam 
Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa
Peningkatan keterampilan berbicara secara maksimal 

akan tercapai dengan baik ketika kemampuan bahasa 
komunikatif ini telah dikuasai oleh siswa. Kemampuan 
bahasa komunikatif di sini disebut juga dengan kompetensi 
komunikatif. Kompetensi komunikatif inilah yang diperlukan 
oleh siswa jika ingin mencapai tujuan komunikasi yang 
sempurna (Madya, 2013: 49).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, ada lima 
kompetensi komunikatif yang harus dikuasai oleh siswa 
dalam berbicara, yaitu: (1) kompetensi ketatabahasaan, 
(2) kompetensi strategis, (3) kompetensi sosiokultural, (4) 
kompetensi aksional, dan (5) kompetensi wacana (Murcia, 
2007; Lihat juga Mustadi, 2013: 47). Kelima kompetensi 
tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan ketika 
berbicara.

Dalam peningkatan keterampilan berbicara siswa, 
kompetensi komunikatif yang harus dikuasai adalah 
kompetensi aksional. Kompetensi aksional adalah 
kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa yang benar 
(sesuai aturan tata bahasa), tepat (sesuai dengan situasi – 
dengan siapa berbicara dan tingkat keresmian suasana), 
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dan lancar (tidak terbata-bata) untuk mencapai tujuan 
berbicara. Meskipun demikian, kompetensi yang lainnya 
tidak dapat diabaikan seperti kompetensi tata bahasa, 
yaitu pengetahuan tentang aturan tata bahasa, kosakata, 
lafal, ejaan, dan sebagainya; kompetensi strategis, yaitu 
pengetahuan tentang strategi komunikasi verbal dan 
nonverbal yang meningkatkan efisiensi berkomunikasi 
serta mengatasi kemacetan komunikasi; kompetensi 
sosiokultural, yaitu kesadaran tentang pengetahuan budaya 
dan asumsi yang memengaruhi pertukaran makna dan 
dapat mengarah pada kesalahpahaman dan komunikasi 
antarbudaya; dan kompetensi wacana, yaitu kemampuan 
mengkombinasikan struktur bahasa ke dalam berbagai 
jenis teks yang kohesif (Murcia, 2007).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan 
kompetensi komunikatif sebagai rujukan, guru akan 
memberikan perhatian yang tepat pada pembelajaran 
bentuk bahasa dan makna sebagai kesatuan alat komunikasi. 
Dengan demikian, tidak akan ada keraguan lagi akan 
pentingnya membantu siswa mempelajari tata bahasa, 
kosakta, lafal, ejaan, dan tanda baca, asalkan semuanya 
ditujukan untuk mendukung pengembangan keterampilan 
untuk menggunakan bahasa sasaran untuk berbicara. Oleh 
karena itu, terkait dengan penelitian ini, kompetensi aksional 
akan dijadikan dasar dalam meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa. Kompetensi aksional ini berkaitan dengan 
kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa yang benar 
(sesuai aturan tata bahasa), tepat (sesuai dengan situasi – 
dengan siapa berbicara dan tingkat keresmian suasana), 
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dan lancar (tidak terbata-bata) untuk mencapai tujuan 
komunikasi. Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan 
sebagai berikut.

 

Kompetensi 
Sosiokultural 

Kompetensi 
Aksional 

(Komunikatif) 

Kompetensi 
Ketatabahasaan 

Kompetensi 
Wacana 

Kompetensi 
Strategis 

Gambar 3. Model Kompetensi Komunikatif dalam 
Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa

(Modifikasi dari Uso-Juan & Martinez-flor, 2006)

Gambar 3 di atas menjelaskan bahwa kompetensi 
aksional menjadi tujuan yang harus dicapai oleh siswa. 
Artinya, keterampilan berbicara siswa untuk menggunakan 
bahasa yang benar [sesuai aturan tata bahasa], tepat 
[sesuai dengan situasi – dengan siapa berbicara dan 
tingkat keresmian suasana], dan lancar [tidak terbata-bata] 
diharapkan tercapai. Tercapainya kompetensi aksional ini 
tidak dapat dipisahkan dari kompetensi komunikatif yang 
lainnya, yaitu: (1) kompetensi ketatabahasaan (pengetahuan 
tentang aturan tata bahasa, kosakata, lafal, ejaan, dan 
sebagainya); (2) kompetensi strategis (pengetahuan 
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tentang strategi komunikasi verbal dan nonverbal yang 
meningkatkan efisiensi berkomunikasi serta mengatasi 
kemacetan komunikasi); (3) kompetensi sosiokultural 
(kesadaran tentang pengetahuan budaya dan asumsi yang 
memengaruhi pertukaran makna dan dapat mengarah 
pada kesalahpahaman dan komunikasi antarbudaya); dan 
(4) kompetensi wacana (kemampuan mengkombinasikan 
struktur bahasa ke dalam berbagai jenis teks yang kohesif ).

D. Prinsip-prinsip Pembelajaran Bahasa 
Komunikatif
Pembelajaran bahasa sangatlah kompleks. Seorang 

guru bahasa harus mampu mengemas pembelajarannya 
menjadi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan 
yang paling penting juga mampu mengembangkan potensi 
siswanya agar berhasil. Sejalan dengan kenyataan tersebut, 
seorang guru bahasa harus dapat membuat perencanaan 
pembelajaran dengan baik. Selain itu, seorang guru bahasa 
hendaknya dapat memilih dan menggunakan pendekatan, 
metode, atau teknik yang tepat.

Agar dapat menyusun perencanaan pembelajaran 
bahasa yang baik, seorang guru bahasa harus memahami 
prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dengan baik, dalam 
hal ini prinsip-prinsip pembelajaran bahasa komunikatif. 
Ini dimaksudkan agar seorang guru bahasa dapat 
bertindak dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan 
pokok dan kaidah yang berlaku. Artinya, seorang guru 
bahasa dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam 
pembelajaran bahasa sehingga akan memudahkan 



~   58   ~

para guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa. 
Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran bahasa 
komunikatif: (1) jadikan komunikasi nyata sebagai fokus 
pembelajaran bahasa, (2) berikan kesempatan kepada 
siswa untuk berekperimentasi dan mengujicobakan 
apa yang telah mereka ketahui, (3) beri toleransi kepada 
kesalahan-kesalahan siswa karena kesalahan-kesalahan 
itu menunjukkan bahwa siswa membangun kompetensi 
komunikatifnya, (4) beri kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan keakuratan dan kelancaran mereka, (5) 
kaitkan berbagai keterampilan seperti berbicara, membaca, 
dan mendengarkan karena keterampilan-keterampilan 
digunakan secara berkaitan dalam kehidupan nyata; dan 
(6) biarkan siswa menemukan sendiri aturan-aturan tata 
bahasa (Richards, 2006: 13).

Sementara itu, Nunan (2001) menjelaskan prinsip-
prinsip pembelajaran bahasa komunikatif, yaitu: (1) belajar 
untuk berkomunikasi melalui interaksi dalam bahasa target 
sangat ditekankan; (2) teks autentik dikenalkan dalam situasi 
belajar; (2) siswa diberi kesempatan untuk fokus, tidak 
hanya pada bahasa, tetapi juga pada proses manajemen 
pembelajaran; (4) siswa dibantu untuk meningkatkan 
pengalaman pribadi; dan (5) pelajaran bahasa dihubungkan 
dengan kegiatan bahasa di luar kelas.

E. Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran 
Bahasa
Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan 

yang dilandasi oleh pemikiran bahwa keterampilan 
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menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan 
yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Bahasa tidak 
dipandang sebagai seperangkat kaidah, tetapi lebih luas 
lagi yakni sebagai sarana untuk berkomunikasi. Ini berarti 
bahwa bahasa ditempatkan sesuai dengan fungsinya, yakni 
fungsi komunikatif. 

Dalam pembelajaran bahasa, siswa diberikan latihan, 
antara lain: (1) memberi informasi secara terbatas seperti 
mengidentifikasi gambar, menemukan atau mencari 
pasangan yang cocok, dan menemukan informasi yang 
ditiadakan; (2) memberikan informasi tanpa dibatasi 
bebas (tak bebas) seperti mengkomunikasikan contoh dan 
gambar, menemukan perbedaan, dan menyusun kembali 
bagian-bagian cerita; (3) mengumpulkan informasi untuk 
memecahkan masalah; dan (4) menyusun informasi seperti 
kelas sebagai konteks sosial yaitu anak diajak diskusi atau 
diadakan simulasi dan bermain peran. Permainan peran ini 
tidak selalu dalam bentuk akting, tetapi dapat juga dalam 
bentuk debat (Slamet, 2007: 53-54; Lihat juga Zuchdi & 
Budiasih, 2001: 37-41).

Selain itu, dalam pengajaran bahasa dengan 
pendekatan komunikatif bukanlah pencapaian tentang 
pengetahuan tentang bahasa (tata bahasa, kosa kata), 
melainkan keterampilan siswa dalam menggunakan bahasa 
dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Pengajaran 
bahasa dengan pendekatan komunikatif lazim pula disebut 
sebagai pengajaran bahasa dengan pendekatan pragmatik 
(Suryaman, 2012: 52).
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Pendekatan komunikatif menuntut bahan pengajaran 
bahasa yang fungsional, bermakna, dan relevan dengan 
komunikasi. Siswa dilatih melakukan kegiatan berbahasa 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuan 
akhir pengajaran bahasa yang menggunakan pendekatan 
komunikatif ialah agar siswa terampil menggunakan bahasa 
sebagai alat komunikasi.

Setiap guru hendaknya memahami karakteristik 
pendekatan komunikatif atau pendekatan pragmatik, 
sebagai berikut: (a) siswa sentris; pengajaran didasarkan 
pada minat, kebutuhan, dan lingkungan siswa; (b) 
penekanan pengajaran; pengajaran ditekankan pada bahasa 
lisan tanpa mengabaikan bahasa tulis, kegiatan berbahasa 
menyimak, dan berbicara sangat diperhatikan tanpa 
melupakan kegiatan berbahasa membaca dan menulis; (c) 
tujuan pengajaran; pengajaran bertujuan menumbuhkan 
keterampilan berkomunikasi; (d) bahan pengajaran; bahan 
pengajaran ragam bahasa dan struktur bahasa yang relevan 
dengan tuntutan komunikasi yang diperlukan siswa; (e) 
sikap terhadap kesalahan berbahasa; kesalahan berbahasa 
diterima sebagai hal yang wajar, sebagai bagian yang wajar 
terjadi dalam proses belajar bahasa; dan (f ) sikap terhadap 
ragam bahasa; semua ragam bahasa dihargai, tidak melebih-
lebihkan ragam baku (Richards, 2006; Brown, 2015).

f. Pembelajaran Keterampilan Berbicara Berbasis 
Pendekatan Komunikatif
fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat 

komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa harus 
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ditekankan pada pemanfaatan bahasa sebagai alat 
komunikasi bukan bahasa sebagai ilmu.

Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai alat 
komunikasi akan menarik minat siswa karena siswa didesak 
oleh kebutuhannya untuk berkomunikasi dengan orang 
lain. Untuk memenuhi dan meningkatkan keterampilan 
menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi itu, 
pembelajaran yang paling tepat adalah menggunakan 
pendekatan komunikatif (Slamet, 2007).

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan di 
dalam pendekatan komunikatif ini antara lain sebagai 
berikut. (1) Media apa yang digunakan? (Telepon, surat, 
dan lain-lain). Konsep komunikasi (siapa, apa, di mana, 
dan bagaimana) harus diperhatikan. Siapa pembicara dan 
siapa kawan bicara (sebaya, lebih muda, atau lebih tua). Apa 
yang dibicarakan dan apa tujuan pembicaraan? Di mana 
pembicaraan itu terjadi? (Di kelas, di tempat bermain, atau 
di pasar, dalam situasi resmi atau tidak resmi). Bagaimana 
proses pembicaraan itu berlangsung? Bertatap muka 
atau tidak langsung, lugas, atau basa-basi? (2) Pelatihan 
kepekaan siswa untuk memilih ragam bahasa yang tepat 
sesuai dengan situasi komunikasi perlu diperhatikan 
karena selama ini ada salah tafsir bahwa penggunaan 
bahasa Indonesia dengan baik dan benar diartikan sebagai 
penggunaan bahasa Indonesia baku. (3) Untuk pelatihan 
berbagai macam komunikasi, pelatihan bermain peran atau 
drama sangat baik dan menyenangkan siswa.
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Bahasa mempunyai fungsi sebagai alat ekspresi, alat 
pengungkap diri, misalnya dalam bentuk karya seni seperti 
puisi ataupun prosa. Sebagai alat ekspresi, pembelajaran 
bahasa ditujukan pada keterampilan mengungkapkan diri 
dalam bentuk karya seni (puisi ataupun cerita) dan karya 
nonfiksi seperti keterampilan membuat hasil diskusi ataupun 
hasil pengamatan gambar ataupun data di lapangan. 
Bahasa juga mempunyai fungsi sebagai alat pengembangan 
penalaran. Dalam hubungan ini, pembelajaran bahasa 
ditujukan pada keterampilan berpikir kritis dan logis yang 
tercermin dari penggunaan bahasa Indonesia secara baik 
dan benar (Zuchdi & Budiasih, 2001: 37-41).

Selain hal di atas, Madya (2013: 47-49) menguraikan 
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran bahasa 
komunikatif, antara lain: (a) makna sangat penting; (b) 
dialog, bila digunakan, berpusat pada fungsi komunikatif 
dan biasanya tidak dihafalkan; (c) kontekstualisasi 
merupakan pernyataan dasar; (d) belajar bahasa berarti 
belajar berkomunikasi; (e) komunikasi efektif diupayakan; 
(f ) pengulangan bisa dipakai, tetapi tidak sentral; (g) 
pengucapan yang bisa dipahami diusahakan; (h) cara 
apapun yang bisa membantu pembelajar diterima, yang 
bervariasi berdasarkan usia, minat, dan sebagainya; (i) 
usaha untuk berkomunikasi bisa didorong dari awal; (j) 
penggunaan bahasa ibu yang bijaksana diperbolehkan 
jika dibutuhkan; (k) penerjemahan bisa digunakan bila 
bermanfaat bagi pembelajar; (l) membaca dan menulis bisa 
dimulai sejak hari pertama; (m) sistem linguistik sasaran 
dipelajari melalui proses perjuangan untuk berkomunikasi; 
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(n) kompetensi komunikatif adalah tujuan yang diinginkan 
(yaitu kemampuan menggunakan sistem linguistik secara 
efektif dan sesuai); (o) variasi bahasa merupakan konsep 
sentral dalam bahan ajar dan metodologi; (p) urutan 
dipertimbangkan oleh pertimbangan isi, fungsi, atau makna 
yang mengikat minat; (q) guru membantu pembelajar 
dengan cara apapun dan memotivasi mereka mempelajari 
bahasa; (r) bahasa diciptakan oleh individu yang sering 
mencoba dan meralat (trial and error); (s) kefasihan dan 
bahasa yang bisa dipahami adalah tujuan utama: akurasi 
dinilai dari konteks bukan abstrak; (t) pembelajar diharapkan 
berinteraksi dengan orang lain, baik secara langsung 
berpasangan dan kelompok maupun tidak langsung dalam 
bentuk tulis; (u) guru tidak mengetahui secara pasti bahasa 
apa yang akan digunakan pebelajar; dan (v) motivasi intrinsik 
akan muncul dari minat terhadap apa yang dikomunikasikan 
dalam bahasa yang bersangkutan.

Dalam pembelajaran keterampilan berbicara dengan 
pendekatan komunikatif, perlu dirancang langakah-langkah 
yang harus ditempuh, yaitu berupa merencanakan silabus 
dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus 
dan RPP tersebut bukan akhir dari desain pembelajaran 
berbicara berbasis pendekatan komunikatif, tetapi materi 
yang diajarkan juga penting. Karena materi yang diajarkan 
begitu penting, dikembangkan juga materi ajar yang 
didasarkan atas pendekatan komunikatif. Menurut Ratna 
(2006: 84), ada tiga konsep yang perlu diperhatikan dalam 
mengembangkan materi ajar berdasarkan pendekatan 
komunikatif. Ketiga konsep tersebut adalah (1) materi harus 
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terdiri atas bahasa sebagai alat komunikasi; (2) desain materi 
harus lebih menekankan proses pembelajaran bukan pokok 
bahasan; dan (3) materi harus memberikan dorongan siswa 
untuk berkomunikasi secara wajar.

Berkaitan dengan pendekatan komunikatif, tujuan 
kemampuan komunikatif didasari atas dua tujuan. Tujuan 
pertama ialah menyampaikan pesan kepada orang lain 
yakni untuk mampu berkomunikasi mengenai sesuatu 
dalam bahasa. Tujuan kedua ialah menyampaikan pesan 
kepada orang lain dalam cara yang sosial dapat diterima. 
Tujuan pertama dapat dicapai dengan aktivitas-aktivitas 
yang boleh disebut perlakuan (performance) komunikatif, 
sedangkan tujuan kedua dengan latihan-latihan untuk 
mengembangkan kemampuan komunikatif (Kasihani, 2001: 
2).

Dalam proses belajar bahasa di sekolah, anak-anak 
mengembangkan keterampilan secara vertikal tidak 
secara horizontal. Maksudnya, para siswa sudah dapat 
mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum 
sempurna. Makin lama, keterampilan tersebut menjadi 
semakin sempurna dalam arti strukturnya menjadi semakin 
benar, pilihan katanya semakin tepat, kalimat-kalimatnya 
semakin bervariasi, dan sebagainya. Dengan kata lain 
perkembangan tersebut tidak secara horizontal mulai dari 
fonem, kata, frase, kalimat, dan wacana seperti halnya jenis 
tataran linguistik (Rofi’uddin & Zuhdi, 2001: 7-11).

Aktivitas-aktivitas yang diharapkan dalam 
pembelajaran keterampilan berbicara ini (terkait dengan 
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pendekatan komunikatif ) adalah aktivitas-aktivitas pra-
komunikatif dan aktivitas-aktivitas komunikatif (Madya, 
2013: 65). Yang dimaksud pra-komunikatif ialah yang belum 
dinamakan komunikatif benar-benar karena belum ada 
unsur yang diperlukan agar suatu komunikasi itu disebut 
wajar dan alamiah, yakni tidak ada “kesenjangan informasi” 
(seorang pembicara mengetahui sesuatu yang belum 
diketahui oleh lawan bicaranya). Aktivitas-aktivitas itu ialah 
penyajian berupa teknik dialog, dialog dengan gambar, 
dialog terpimpin, dramatisasi suatu tindakan, penggunaan 
gambar orang yang mencerminkan profesinya, teknik tanya 
jawab, dan menyelesaikan kalimat, paragraf, atau cerita 
pendek. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan 
harapan para peserta didik secara aktif dilibatkan dalam 
latihan-latihan lisan ini dan para peserta didik mulai berani 
membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, meskipun 
belum mengungkapkan pikiran sendiri.

Selanjutnya, aktivitas-aktivitas komunikatif. Pada 
bagian ini, guru mulai mengurangi penguasaannya dalam 
kelas dan memberi kesempatan kepada para peserta didik 
untuk lebih banyak berbicara daripada guru. Penyajian-
penyajian ini secara bertahap. Guru bahasa dianjurkan untuk 
memilih yang mana yang sesuai bagi kelasnya. Aktivitas-
aktivitas ini dapat berupa penyajian percakapan secara 
berkelompok; pemberian tugas/peran kepada peserta 
didik; formula-formula sosial (memberi hormat, berpisah, 
memperkenalkan orang, minta maaf, memberi pujian, 
mengungkapkan perasaan sedih, marah, kecewa, gembira, 
dan masih banyak lagi) dan dialog-dialog; tugas-tugas yang 
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berorientasi pada masyarakat; dan aktivitas-aktivitas untuk 
memecahkan problem yang ada.

G. Kerangka Kerja Pembelajaran Keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan Komunikatif

1. Kritik Utama terhadap Pendekatan Komunikatif
Pada tahun 1980-an, pendekatan komunikatif 

membawa revolusi pembelajaran bahasa ke ranah 
pembelajaran yang mendorong partisipasi siswa yang aktif. 
Hal tersebut dikarenakan oleh pendekatan komunikatif 
yang menekankan pada keterampilan berbahasa untuk 
berkomunikasi. Dengan begitu, siswa menjadi aktif dalam 
belajar menggunakan bahasa.

Pendekatan komunikatif ini pun sangat populer 
dalam pembelajaran bahasa. Akan tetapi, terdapat beberapa 
kesulitan dalam penerapannya. Kesulitan tersebut terlihat 
pada perubahan dari pembelajaran bahasa ketika guru 
menerangkan dan siswa mendengarkan menjadi siswa yang 
harus aktif berkomunikasi menggunakan bahasa membuat 
guru dan siswa menjadi bingung.

Hasil penelitian mengenai penerapan pendekatan 
komunikatif di China mengungkapkan bahwa kesulitan 
penerapan pendekatan komunikatif disebabkan oleh 
beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya teks dan 
materi yang sesuai (Mukminatien, et al, 2016: 1.31). Selain 
itu, temuan Gonzales dalam penelitiannya di pedesaan 
filipina mengungkapkan bahwa penerapan pembelajaran 
berbasis pendekatan komunikatif tidak relevan dengan 
apa yang masyarakat butuhkan. Dari hasil temuan ini, 
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Burns (2002: 200) menjelaskan bahwa hambatan tersebut 
disebabkan oleh pedagogi pembelajaran bahasa Inggris 
tidak dapat secara eksplisit menjelaskan apa saja yang 
perlu siswa ketahui untuk memperoleh gambaran yang 
jelas tentang bentuk penggunaan bahasa. Oleh karenanya, 
diperlukan pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang 
dapat membantu siswa memahami bagaimana bahasa 
Inggris digunakan dalam berbagai situasi/konteks melalui 
contoh materi yang jelas.

2. Kerangka Kerja Pembelajaran Keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan Komunikatif
Dari kritikan-kritikan terhadap pendekatan 

komunikatif seperti yang dijelaskan di atas, pendekatan 
komunikatif memerlukan perpaduan antara pendekatan-
pendekatan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penerapan 
pendekatan komunikatif menjadi lebih efektif.

Guru sebagai fasilitator di sekolah harus memahami 
pendekatan komunikatif dengan baik. Jika perlu, memahami 
kerangka kerja dari pendekatan komunikatif. Dengan kata 
lain, guru perlu belajar apa-apa yang telah ditawarkan 
dalam pustaka tentang pengajaran bahasa sehingga dapat 
mengembangkan kerangka kerjanya sendiri. Jika tidak 
mempunyai acuan sama sekali, guru akan kehilangan 
banyak waktu, tenaga, dan pikiran karena semua waktunya 
habis untuk melakukan ‘coba-coba dan kesalahan’ (Madya, 
2013: 73).

Terkait dengan hal tersebut, ada empat kerangka 
kerja yang mencerminkan praktik pembelajaran bahasa 
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berbasis pendekatan komunikatif, yaitu: (1) pembelajaran 
bahasa berbasis isi, (2) pembelajaran bahasa berbasis tugas, 
(3) pembelajaran bahasa berbasis teks atau wacana, dan 
(4) pembelajaran bahasa berbasis kompetensi (Richards, 
2006; Madya, 2013: 73; Kemendikbud, 2013: 62). Pertama, 
pembelajaran bahasa berbasis isi diartikan sebagai 
pembelajaran yang memfokuskan informasi yang diperoleh 
siswa melalui media bahasa lain, tetapi tidak memusatkan 
perhatian pada belajar bahasa itu sendiri. Pembelajaran 
bahasa berbasis isi ini lebih memberi penekanan pada 
makna dan kefasihan daripada ketepatan. Isi merupakan 
materi di luar domain bahasa.

Kedua, pembelajaran bahasa berbasis tugas adalah 
pembelajaran yang menekankan penggunaan tugas 
sebagai unit utama dalam perencanaan dan implementasi 
pengajaran. Dalam pembelajaran ini, terdapat ada dua 
tugas, yaitu: kegiatan pembelajaran pedagogik dan kegiatan 
pembelajaran yang diambil dari kehidupan sehari-hari.

Ketiga, pembelajaran bahasa berbasis teks didasarkan 
pada asumsi, yaitu: belajar bahasa merupakan kegiatan 
sosial, belajar lebih efektif ketika harapan guru terhadap 
siswa disampaikan secara jelas, dan proses belajar bahasa 
merupakan serangkaian tahap perkembangan dari kegiatan 
berbantuan mengarah pada kegiatan mandiri. Keempat, 
pembelajaran bahasa berbasis kompetensi merupakan 
pembelajaran yang diorientasikan pada kebutuhan kerja 
bagi orang dewasa. Artinya, dalam pembelajaran ini siswa 
belajar keterampilan bahasa dasar yang diperlukan agar 
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siap memasuki situasi yang ditemukan dalam kehidupan 
nyata.

Dari keempat kerangka kerja yang mencerminkan 
praktik pembelajaran bahasa berbasis pendekatan 
komunikatif di atas, pembelajaran bahasa berbasis teks 
atau wacana dikembangkan dalam praktik pembelajaran di 
sini yang diwujudkan dalam sebuah rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). Ada dua alasan kerangka kerja 
pendekatan komunikatif yang berbasis teks ini dipilih dan 
dikembangkan, yaitu: (1) pembelajaran bahasa berbasis 
teks ini sesuai dengan Kurikulum 2013. Seperti yang 
diketahui bahwa Kurikulum 2013 merekomendasikan 
untuk menggunakan pembelajaran bahasa berbasis teks 
dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia; dan (2) 
pembelajaran bahasa berbasis teks ini dimplementasikan 
untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 
Dengan teks ini, siswa akan banyak menguasai struktur 
berpikir karena sebuah teks mengandung pesan, situasi dan 
konteks, ragam bahasa, unsur sosial, dan budaya. Menurut 
Burns (2002: 200) pembelajaran bahasa berbasis teks sangat 
sesuai dengan pendekatan komunikatif karena terdapat 
partisipasi aktif siswa.

Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendekatan 
Komunikatif dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara

Pembelajaran bahasa berbasis pendekatan 
komunikatif dengan kerangka kerja teks menekankan 
pada keaksaraan dalam bahasa sasaran. Produk akhir 
dari pembelajaran yang menggunakan kerangka kerja 



~   70   ~

berbasis teks ini adalah teks berbahasa sasaran, baik lisan 
maupun tertulis yang diproduksi oleh siswa (Madya, 2013: 
89). Kerangka kerja pembelajaran bahasa berbasis teks ini 
membolehkan para guru untuk mengadaptasinya ke dalam 
upaya-upaya untuk melayani siswa-siswanya.

Dalam menyusun produk akhir berupa teks 
berbahasa lisan maupun tertulis, siswa akan dibantu 
karena pembelajarannya melalui proses sosial. Dengan 
kata lain, pembelajaran bahasa berbasis teks ini mencakup 
penyusunan bersama dan pembantuan. Hal tersebut sesuai 
dengan asumsi pembelajaran bahasa berbasis teks sebagai 
proses sosial, guru berterus terang tentang apa harapannya 
kepada para siswa, dan proses pembelajaran bahasa 
merupakan serangkaian langkah-langkah pemberian 
bantuan (pembantuan) bertahap mengenai berbagai aspek 
bahasa (feez & Joyce, 2002: 24-27).

Suatu wacana yang berwujud ke dalam teks memiliki 
tujuan komunikasi tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan 
tujuan komunikasi yang ingin dicapai, teks dikelompokkan 
ke dalam berbagai jenis (Syamsi, 2014: 38-39). Ada beberapa 
jenis teks/genre, antara lain: (1) genre awal (seperti: label, 
komentar observasi, menceritakan kembali, dan narasi); 
(2) genre faktual (seperti: prosedur, laporan, penjelasan, 
argumentasi, eksposisi, persuasif, wawancara, survei, 
deskripsi, biografi, menceritakan kembali, dan narasi); (3) 
genre fiksi (yakni fiksi tradisional dan modern); (4) genre 
nonfiksi (seperti: recount [menceritakan kembali], report 
[laporan], procedure [prosedur], explanation [penjelasan], 
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persuation [persuasi], dan discussion [diskusi]; dan (5) genre 
tulisan (seperti: deskripsi, eksposisi, instruksi, argumentasi, 
dan narasi).

Semua jenis teks/genre di atas dapat digunakan untuk 
memproduksi teks berbahasa, baik lisan maupun tertulis. 
Namun, terkait dengan keterampilan berbicara di sini, dipilih 
genre antara lain: eksplanasi/penjelasan, persuasi, diskusi, 
wawancara, dan menceritakan kembali.

Dengan genre di atas, siswa akan mendapatkan 
keuntungan belajar berbahasa karena belajar dengan 
berbagai teks tulisan yang berbeda. Perbedaan genre tulisan 
yang satu dengan yang lainnya terletak pada struktur dan 
bentuk gramatika sebagai wujud atas tujuan komunikasi 
genre tulisan tersebut.

Pembelajaran bahasa berbasis pendekatan 
komunikatif-teks dalam pembelajaran berbicara di sini 
mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran bahasa 
berbasis teks. Tahapan-tahap tersebut, antara lain: (1) 
membangun isi atau pengetahuan tentang bidang/
pembangunan konteks (building knowledge of the field); 
(2) mencontoh dan membongkar teks/pemodelan teks 
(modelling of text); (3) penyusunan teks bersama/pemecahan 
masalah bersama (joint construction of text); (4) penyusunan 
teks independen/pemecahan masalah secara mandiri 
(independent construction of text); dan (5) mengaitkan 
dengan teks terkait/pengaitan ke teks-teks yang relevan 
(linking to related texts) (feez & Joyce, 2002: 24-27; Emilia, 
2012: 33).
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Agar lebih mudah dipahami oleh guru dan siswa, 
kelima tahapan tersebut dimodifikasi dan disederhanakan 
bahasanya. Berikut diuraikan tahapan-tahapan pembelajaran 
berbahasa berbasis teks dalam pembelajaran berbicara.

a. Mengenali konteks berbicara (building 
knowledge of the field)
Pada tahap mengenali konteks berbicara, siswa 

diarahkan untuk membangun pengetahuan latar belakang 
tentang topik yang akan dibicarakan dari segi isi dan 
kosakata yang digunakan (tahap ini memungkinkan siswa 
untuk mengidentifikasi apa bidangnya, bagian bidang apa 
yang akan dieksplorasi, apa yang telah diketahui siswa 
tentang bidang tersebut, pengalaman dan kegiatan apa 
yang akan menjadi bagian eksplorasi, bagaimana informasi 
dari kegiatan-kegiatan tersebut akan direkam dan diatur).

b. Menganalisis teks berbicara (modelling of text)
Pada tahap menganalisis teks, siswa diarahkan 

untuk menganalisis representatif teks struktur generiknya, 
dan fitur-fitur linguistiknya (siswa dapat dibantu dengan 
menemukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain: apa tujuan 
sosial jenis teksnya?, siapa menggunkannya?, mengapa?, 
apa topiknya?, siapa pesertanya?, bagaimana mereka terkait 
satu sama lainnya dalam situasi tersebut?, apakah bahasa 
itu lisan atau tertulis?, apa fungsi tahap-tahap teksnya?, ada 
beberapa fitur bahasanya?, bagaimana kita mengetahui 
tentang apa teks itu?, dan apa hubungan pembicara dengan 
pendengarnya?).
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c. Menyusun teks berbicara secara Bersama (joint 
construction of text)
Pada tahap menyusun teks berbicara, siswa diarahkan 

untuk praktik atau latihan membuat atau menulis teks 
berbicara dalam kelompok/bersama guru dan sekaligus 
menerapkan keterampilan berpikir kritis dalam bekerja 
dalam kelompok, dan dalam berdiskusi dengan sejawat 
(siswa harus bersama-sama menyusun teks baru yang 
dapat dibantu melalui kegiatan pengamatan, wawancara, 
menonton video atau film, membaca, dan mencatat).

d. Menyampaikan teks berbicara secara lisan 
(independent construction of text)
Pada tahap menyampaiakan teks secara lisan, siswa 

dapat diarahkan untuk menyajikan secara perorangan 
mempraktikkan keterampilan berbicaranya yang telah 
diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya (siswa diminta 
secara perorangan menyajikan secara lisan di depan umum, 
misalnya dengan kegiatan terbimbing seperti: menjelaskan 
gambar, mengurutkan gambar, sampai pada kegiatan bebas 
seperti: pidato, diskusi, wawancara, dan bercerita).

e. Mengevaluasi/mengaitkan dengan teks terkait/
pengaitan ke teks-teks yang relevan (linking to 
related texts)
Pada tahap mengevaluasi/mengaitkan teks dengan 

teks terkait/pengaitan dengan teks-teks yang relevan, 
siswa dapat diarahkan untuk mengaitkan teks-teks lain 
dalam konteks yang sama (siswa dapat membandingkan 
penggunaan jenis teks lintas bidang, meneliti jenis teks lain 
yang digunakan dalam bidang yang sama, dan bermain 
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peran tentang apa yang terjadi jika teks yang sama 
digunakan oleh orang dengan peran-peran dan hubungan 
yang berbeda).[]



~   75   ~

B a b  V

MODEL-MODEL
 PEMBELAJARAN 

PETA KONSEP

 Model-Model P embela ja r a n  

T eor i 
B ela ja r  

ya ng 
R eleva n 

J enis  
P engemba nga n 

Model 
P embela ja r a n 

P er s ya r a ta n 
da la m 

P engemba nga n 
Model 

P embela ja r a n 

K ons ep 

A. Konsep Pendekatan, Metode, Teknik, dan 
Model Pembelajaran Bahasa
Dalam pembelajaran bahasa, ada empat istilah yang 

dianggap sama dan juga dianggap berbeda. Keempat 
istilah ini adalah pendekatan, metode, teknik, dan model 
pembelajaran. Secara hierarkis, dalam pembelajaran 
bahasa, pendekatan adalah tingkat paling tinggi, yang 
kemudian dijabarkan ke dalam metode-metode, dan 
metode diwujudkan dalam teknik. Teknik harus tunduk pada 
metode dan metode harus tunduk pada pendekatan. Model 
pembelajaran berada pada lingkup terluar dari ketiga istilah 
di atas, yaitu: pendekatan, metode, dan teknik. Artinya, 
di dalam model pembelajaran tersebut pasti tekandung 
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pendekatan, metode, dan teknik. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa model pembelajaran merupakan wadah 
beradanya pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 
Agar lebih jelas keempat istilah ini, berikut akan dijelaskan 
secara detail tentang konsep pendekatan, metode, teknik, 
dan model pembelajaran.

1. Pendekatan Pembelajaran Bahasa
Para ahli memandang pendekatan dalam proses 

pembelajaran bahasa sebagai seperangkat asumsi yang 
saling berkaitan, yang bersangkutan dengan hakikat bahasa, 
hakikat mengajar, dan hakikat belajar bahasa. Bahkan, 
pendekatan bisa diartikan sebagai cara pandang filosofis 
terhadap sebuah objek tertentu yang dipercayai dan diyakini 
kebenarannya tanpa harus dibuktikan lagi kebenarannya. 
Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan itu bersifat 
aksiomatis, artinya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya 
yang fungsi utamanya adalah mendeskripsikan hakikat apa 
yang akan diajarkan. Pengertian ini senada dengan yang 
dijelaskan oleh Hidayat, Burhan, dan Misdan (2000: 58) 
bahwa pendekatan diartikan sebagai seperangkat asumsi 
tentang hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan belajar 
bahasa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada umumnya 
pendekatan diterjemahkan sebagai cara memulai sesuatu. 
Artinya, dalam pembelajaran bahasa, pendekatan diartikan 
sebagai cara memulai pengajaran bahasa.

Berbeda dengan pengertian di atas, menurut Brown 
(2001: 16), “Approach teorically well-informed positions and 
belift about nature of language, the nature of language learning, 
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and applicability of both to pedagogical setting.” Terlebih lagi, 
Richard dan Rodgers (2007) menjelaskan bahwa “Approach 
refers to theories about the nature of language and language 
learning that serve as the source of practices and principles in 
language teaching.” Kedua pengertian ahli ini menjelaskan 
bahwa pendekatan pada dasarnya adalah landasan 
teoretikal dan asumsi tentang bahasa dan pembelajaran 
bahasa dan penerapan keduanya dalam setting pendidikan. 
Dengan demikian, pendekatan dalam pembelajaran bahasa 
adalah hal yang paling mendasar yang perlu ditentukan 
oleh guru ketika akan melaksanakan pembelajaran bahasa. 
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pendekatan dapat 
dikatakan sebagai asumsi alami yang berkenaan dengan 
teori bahasa dan teori belajar.

Dari beberapa konsep para ahli di atas terhadap 
pendekatan, dapat ditarik sebuah ciri khas dari pendekatan 
pembelajaran bahasa ini. Ciri khas pendekatan pembelajaran 
bahasa ini, antara lain: (1) pendekatan bersifat aksiomatis, 
(2) lahir dari sejumlah asumsi, (3) pendekatan melahirkan 
sejumlah metode pembelajaran, dan (4) memberikan 
pedoman terhadap pembelajaran khususnya dalam proses 
pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, pendekatan dalam 
pembelajaran sangatlah penting karena pendekatan 
berfungsi sebagai pedoman umum dan langsung bagi 
metode pembelajaran yang akan digunakan. Bahkan, 
pendekatan akan menurunkan berbagai metode dan teknik 
pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran 
bahasa. Sejalan dengan hal tersebut, penguasaan atas 
berbagai pendekatan pembelajaran bahasa dianggap 
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sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas 
penampilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

2. Metode Pembelajaran Bahasa
Berbeda dengan pendekatan, metode merupakan 

rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara 
rapi dan tertib yang tidak ada bagian-bagiannya yang 
berkontradiksi dan kesemuanya itu didasarkan pada 
pendekatan terpilih. Jika pendekatan bersifat aksiomatik, 
metode bersifat prosedural. Di dalam satu pendekatan, 
terdapat banyak metode. Menurut Pringgawidagda (2002: 
57-58), metode adalah tingkat yang menerapkan teori-
teori pada tingkat pendekatan. Dalam tingkat ini, dilakukan 
keterampilan-keterampilan khusus yang akan dibelajarkan, 
materi yang harus disajikan dan sistematika urutannya. 
Metode mengacu pada pengertian langkah-langkah secara 
prosedural dalam mengolah kegiatan pembelajaran bahasa 
yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai 
dengan mengevaluasi pembelajaran. Metode ini konsisten 
dengan pendekatan yang dipilih.

Pendapat di atas, sejalan juga dengan pendapat 
Richards dan Rodgers (2007: 15) yang menjelaskan bahwa 
“Method is an overall plan for the orderly presentation of 
language material, no part of which contradicts, and all of 
which is based upon, the selected approach. An approach is 
axiomatix, a method is procedural. Within one approach, there 
can be many methods.”

Hal ini senada juga dengan pendapat Brown (2001: 
16) yang menjelaskan bahwa
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“Method is a generalized set of classroom specifications 
for accomplishing linguistics objectives. Method tend to 
be concerned primarily with teacher and student role and 
behaviors and secomdarily with such feature of linguistic 
and subject-matter objectives, sequencing, and materials.”

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami 
bahwa metode adalah rencana keseluruhan proses 
pembelajaran dari tahap penentuan tujuan pembelajaran, 
peran guru, peran siswa, materi, sampai tahap evaluasi 
pembelajaran. Metode bukanlah cara menyampaikan 
pembelajaran karena metode sifatnya lebih kompleks dari 
sekadar cara penyampaian materi. Dengan demikian, para 
ahli yang menyatakan bahwa metode adalah cara telah 
mendefinisikan metode dengan terlalu sempit sehingga 
maknanya berhimpit dengan teknik pembelajaran. Definisi 
bahwa metode adalah cara adalah sangat keliru karena 
metode adalah prosedur pembelajaran.

Ciri utama metode pembelajaran adalah adanya 
langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran secara 
prosedural. Berdasarkan ciri ini, ceramah, penugasan, 
diskusi, dan beberapa cara menyampaikan materi lainnya 
tidak bisa dikategorikan teknik pembelajaran. Hal ini 
dikarenakan oleh kenyataan bahwa ceramah, penugasan, 
diskusi, dan beberapa cara menyampaikan materi lainnya 
tidak memilih prosedur tahapan yang jelas. Ini hanya cara 
guru menyampaikan materi secara implementasional 
langsung di dalam kelas.
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Agar lebih memahami karakteristik metode ini, berikut 
dikemukakan ciri khas metode berdasarkan pendapat 
Brown (2001: 16) dan Richards dan Rodgers (2007: 15), yaitu: 
(1) metode bersifat prosedural, yakni menggambarkan 
langkah-langkah menyeluruh tentang proses pembelajaran; 
(2) metode diturunkan dari pendekatan tertentu; (3) tidak 
dapat diamati dengan hanya melihat guru mengajar atau 
menyampaikan materi; (4) ditujukan untuk mencapai 
tujuan pembelajaran secara luas; (5) dalam satu kali 
proses pembelajaran, hanya terdapat satu metode; dan 
(6) implementasi metode di dalam kelas dapat dilakukan 
dengan menggunakan berbagai teknik pembelajaran.

Dari beberapa karakteristik di atas, jelaslah bahwa 
metode pembelajaran bukan cara guru menyampaikan 
materi, melainkan sebuah prosedur yang mengatur seluruh 
tahapan pembelajaran. Hal ini berarti bahwa metode 
akan menggambarkan aktivitas-aktivitas apa yang harus 
dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Pendapat 
yang menyatakan bahwa pembeljaran harus dilaksanakan 
dengan multimetode adalah pendapat yang sangat 
keliru karena metode mengatur dari awal sampai akhir 
pembelajaran. Jika dalam satu kali proses pembelajaran ada 
dua metode, otomatis aka nada dua pedoman pembelajaran 
dan yakinlah bahwa pembelajaran akan kacau. Pernyataan 
yang benar berkenaan dengan hal ini adalah seharusnya 
dalam satu kali proses pembelajaran harus digunakan 
multiteknik bukan multimetode.
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3. Teknik Pembelajaran Bahasa
Dalam pembelajaran bahasa, teknik digunakan 

berdasarkan pada kebutuhan guru yang disesuaikannya 
dengan tujuan pembelajaran khusus atau indikator yang 
hendak dicapainya. Dalam hal ini, tidak ada satu pun teknik 
yang paling baik. Oleh karena itu, seorang guru harus cermat 
memilih dan menggunakan teknik pembelajaran.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa teknik 
posisinya di bawah metode. Artinya, dalam satu metode 
pembelajaran, akan terdapat beberapa teknik. Misalnya, 
pembelajaran bahasa menggunakan metode inquiri, yakni 
metode yang mengharuskan siswa melakukan penelitian 
untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam 
pelaksanaannya, seorang guru akan menugaskan siswa 
(teknik penugasan), selanjutnya siswa diharuskan diskusi 
(teknik diskusi), kemudian diberi latihan secara individu (teknik 
latihan), dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan 
Pringgawidagda (2002: 58) bahwa teknik itu mengacu 
pada pengertian implementasi kegiatan belajar mengajar. 
Teknik bersifat implentasional, individual, dan situasional. 
Teknik ini mengacu pada cara guru melaksanakan belajar 
mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Oleh karena 
itu, dalam satu kali proses pembelajaran, guru diharuskan 
menggunakan bermacam-macam teknik pembelajaran 
agar siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 
diharapkan.

Selanjutnya, menurut Brown (2001: 16), techniques 
(also commonly reffered to by other terms) is any of wide 
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variety of exercises, activities, or tasks used in the language 
classroom for realizing lesson objectives. Kemudian, Richards 
dan Rodgers (2007: 15) menjelaskan bahwa “A technique 
is implementational-that which actually takes place in a 
classroom. It is particular trick, stratagem, or contrivance 
used to accomplish an immediate objective. Technique must 
be consistent with a method and therefore in harmony with 
an approach as well.” Dari kedua pengertian di atas dapat 
dipahami bahwa teknik adalah berbagai cara yang secara 
langsung diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. 
Cara ini mencakup aktivitas kelas, tugas, dan pengujian 
dalam kelas yang dilakukan oleh guru ketika melangsungkan 
proses pembelajaran.

Agar lebih memahami teknik pembelajaran ini, 
berikut dikemukakan karakteristik dari teknik pembelajaran 
ini. Karakteristiknya antara lain: (1) bersifat implemtasional, 
yakni cara langsung yang dipakai guru dalam menyampaikan 
pembelajaran di kelas; (2) hanya ditujukan pada satu tahapan 
pembelajaran, yakni pada tahap inti pembelajaran; (3) jenis 
teknik yang digunakan oleh guru di kelas dapat langsung 
diamati, misalnya: guru sedang ceramah (teknik ceramah), 
siswa sedang mengerjakan tugas (teknik penugasan), atau 
siswa sedang berdiskusi (teknik diskusi); (4) dalam satu 
kali proses pembelajaran, dapat digunakan bergam teknik 
pembelajaran (multiteknik); dan (5) teknik pembelajaran 
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus 
tertentu atau indikator.
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4. Model Pembelajaran Bahasa
Secara khusus istilah “model” diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 
dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dalam pengertian lain, 
model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari 
benda yang sesungguhnya, seperti globe adalah model 
dari bumi tempat kita hidup (Winataputra, 2001: 3). Model 
diartikan juga sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan 
sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan 
(Alwi, et al., 2005: 751).

Selain itu, model dapat diartikan juga sebagai 
gambaran mental yang membantu mencerminkan dan 
menjelaskan pola pikir dan pola tindakan atas sesuatu hal. 
Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 
dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif bagi 
siswa dalam belajar. Dengan demikian, model pembelajaran 
dapat dipahami sebagai suatu konsep yang membantu 
menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola 
pikir maupun pola tindakan pembelajaran tersebut. Hal ini 
sesuai yang dinyatakan oleh Yulaenawati (2004: 56) bahwa 
model pembelajaran menawarkan struktur dan pemahaman 
desain pembelajaran dan membuat para pengembang 
pembelajaran memahami masalah, merinci masalah, ke 
dalam unit-unit yang mudah diatasi, dan menyelesaikan 
masalah pembelajaran.

Menurut Arends (1997: 7), istilah model pembelajaran 
mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, 
termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, 
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tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 
pembelajaran, pengelolaan kelas. Hal ini dapat diartikan 
bahwa model pembelajaran merupakan suatu  perencanaan 
atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 
dalam tutorial dengan baik. Hal ini senada juga dengan 
pendapat Joyce, et al (2016: 23) yang menjelaskan bahwa 
“placement of models in a program of study is important, as 
is blending them appropriately”. Maksudnya, penempatan 
model-model dalam program pengajaran sangat penting, 
sebagai panduan yang tepat. Dengan demikian, model 
pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang 
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 
pembelajaran di kelas, sehingga model pembelajaran 
dipandang penting dalam proses pembelajaran.

Lebih lanjut Joyce, et al (2016: 1) menjelaskan bahwa 
“A model of teaching is a plan or pattern that we can use to 
shape curriculums (long-term courses of studies), to desaign 
instructional materials, and to guide instruction in the classroom 
and other settings.”Artinya, model pembelajaran adalah 
suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk 
menyusun kurikulum, untuk mendesain materi pelajaran, 
dan sebagai petunjuk dalam pembelajaran di kelas atau 
lainnya. Agar dapat dipahami dengan baik Joyce, et al (2016: 
7) menyatakan bahwa “Models of teaching are really models of 
learning. As we help student acquire information, ideas, skills, 
value, ways of thinking and means of expressing themselves, 
we are also teaching them how to learn.” Pendapat tersebut 
mengandung makna bahwa model pengajaran sebenarnya 
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model belajar. Model yang digunakan untuk membantu 
siswa mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, 
keterampilan, cara berpikir, mengekspresikan ide diri sendiri, 
dan mengajar bagaimana mereka belajar.

Atas dasar pemikiran tersebut, model pembelajaran 
adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai 
pedoman dalam melakukan suatu proses, cara, dan 
perbuatan atau kejadian memperoleh pengetahuan 
yang mempengaruhi pembelajar atau yang menjadikan 
orang mau untuk belajar sehingga proses pembelajaran 
berlangsung atas kemauan bersama. Akhirnya, setiap model 
memerlukan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar 
yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan peran yang 
berbeda kepada siswa, pada ruang fisik, dan sistem sosial 
kelas. Sifat materi dari sistem saraf banyak konsep dan 
informasi-informasi dari teks buku bacaan materi ajar siswa, 
di samping itu, banyak kegiatan pengamatan gambar-
gambar. Tujuan yang akan dicapai meliputi aspek kognitif 
(produk dan proses) dari kegiatan pemahaman bacaan dan 
lembar kegiatan siswa.

Rumusan di atas diperjelas lagi oleh karakteristik 
model yang harus ada sebagai unsur pada setiap model 
pembelajaran, yaitu: (1) orientation to the model, (2) the 
model of teaching, (3) application, dan (4) instructional and 
nurturant effect. Pada poin kedua terdapat unsur model 
pembelajaran, yaitu: (a) syntax, (b) social system, (c) principal 
of reaction, dan (d) support system (Abidin, 2015: 31). 
Pengertian syntax mengacu pada penahapan model yang 
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merinci fase-fase kegiatan model. Sebagai contoh, sintaksis 
ialah jenis dan urutan kegiatan yang harus ditentukan. 
Kemudian, the social system berarti hubungan yang harus 
tetap terjalin antara guru dengan siswa. Berikutnya, 
macam-macam norma (prinsip) yang harus dianut dan 
dikembangkan untuk kepentingan model pembelajaran 
berkaitan dengan principle of reaction (prinsip-prinsip 
reaksi), yang artinya bahwa sikap dan perilaku guru untuk 
menanggapi dan merespon keaktifan siswa dalam belajar. 
Terakhir, support system, yang artinya unsur yang harus 
terkondisi tepat dan sesuai untuk menunjang pelaksanaan 
model pembelajaran.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami 
bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana 
atau pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, 
mengatur materi pembelajaran, dan memberikan petunjuk 
kepada guru di dalam kelas berkenaan dengan proses 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, untuk 
dipahami bahwa dalam sebuah model pembelajaran wajib 
mengandung empat komponen dasar, yaitu: (1) orientation 
to the model (yang pada dasarnya dapat disejajarkan 
dengan pendekatan), (2) the model of teaching (yang dapat 
disejajarkan dengan metode), (3) application (yang dapat 
disejajarkan dengan teknik), dan (4) instructional and 
nurturant effect (tujuan pembelajaran). Hal ini berarti bahwa 
model pembelajaran pada dasarnya adalah wadah bagi 
pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.
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Untuk memahami konsep pendekatan, metode, 
teknik, dan model pembelajaran bahasa di atas, dapat 
dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Ringkasan Konsep Pendekatan, Metode, Teknik, 
dan Model Pembelajaran Bahasa

Konsep Penjelasan

Pendekatan

Seperangkat asumsi yang paling berkaitan, yang 
bersangkutan dengan hakikat bahasa, hakikat 
mengajar, dan hakikat belajar bahasa. Pendekatan 
bersifat aksiomatis, artinya tidak perlu dibuktikan 
lagi kebenarannya yang fungsi utamanya adalah 
mendeskripsikan hakikat apa yang akan diajarkan.

Metode

Rencana keseluruhan proses pembelajaran dari 
tahap penentuan tujuan pembelajaran, peran 
guru, peran siswa, materi, sampai tahap evaluasi 
pembelajaran. Metode bersifat prosedural, yakni 
menggambarkan langkah-langkah menyeluruh 
tentang proses pembelajaran.

Teknik

Berbagai cara yang secara langsung diterapkan 
oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Teknik 
bersifat implemtasional, yakni cara langsung yang 
dipakai guru dalam menyampaikan pembelajaran 
di kelas.

Model 
Pembelajaran

Suatu rencana atau pola yang digunakan sebagai 
pedoman dalam merencanakan pembelajaran. 
Model pembelajaran pada dasarnya adalah 
wadah bagi pendekatan, metode, dan teknik 
pembelajaran.
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B. Teori Belajar yang Relevan dengan 
Pengembangan Model Pembelajaran yang 
Dikembangkan
Beberapa teori yang relevan sebagai landasan teori 

dalam melakukan pengembangan model pembelajaran 
keterampilan berbicara berbasis pendekatan komunikatif, 
sebagai berikut:

1. Teori Kognitivisme
Menurut Piaget, perkembangan kognitif tergantung 

pada empat faktor, yaitu: kematangan, lingkungan fisik, 
lingkungan sosial, dan ekuilibrasi (proses pengendalian diri 
antara struktur kognitif dan lingkungan). faktor kematangan, 
lingkungan fisik, dan lingkungan sosial dipengaruhi oleh 
faktor ekuilibrasi. Jadi, ekuilibrasi ini merupakan faktor 
sentral dan menjadi motivasi di belakang perkembangan 
kognitif sehingga membuat struktur internal dan eksternal 
menjadi konsisten satu dengan yang lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Schunk (2012: 
236) berikut ini.

“According to Piaget, cognitive development depends 
on four factors: biological maturation, experience with 
the physical environment, experience with the social 
environment, and equilibration. The first three are self-
explanatory, but their effects depend on the fourth. 
Equilibration refers to a biological drive to produce an 
optimal state of equilibrium (or adaptation) between 
cognitive structures and the environment. Equilibration 
is the central factor and the motivating force behind 
cognitive development. It coordinates the actions of the 
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other three factors and makes internal mental structures 
and external environmental reality consistent with each 
other.”

Hal di atas senada juga dengan penjelasan Musfiroh (2017: 
23) bahwa seorang anak mengembangkan pengetahuannya 
sebagai hasil dari aktivitas-aktivitasnya sendiri. Dalam masa 
perkembangan tersebut, terjadilah proses yang disebut dengan 
‘equilibrium’, yakni proses penyeimbang diri anak dengan 
lingkungannya.

Anak sebagai pemroses informasi yang aktif akan mampu 
mempresentasikan setiap informasi yang diterimanya sesuai 
dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya dan menjadikannya 
sebagai struktur representasi pengetahuan (Santrock, 2014: 
44). Artinya, teori belajar kognitif ini menjelaskan bahwa 
tingkah laku dari hasil belajar anak merupakan penstrukturan 
kembali pengalaman yang lampau. Struktur kehidupan individu 
ditentukan oleh persepsinya dan belajar terjadi sebagai hasil 
perubahan dalam. Oleh karena itu, struktur kognitif yang dimiliki 
seorang guru sebagai hasil pengalaman mengajarnya dapat 
berlainan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa.

Pembentukan pengetahuan, bahasa, dan cara berpikir 
anak ini berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru 
mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan 
cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila 
dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus 
membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan 
sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya 
dirasakan baru tetapi tidak asing.   Berikan peluang agar anak 
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belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Di dalam kelas, 
anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan 
diskusi dengan tema yang tidak jauh dari lingkungannya.

Dalam pendidikan, Piaget berpendapat bahwa pendidikan 
yang optimal membutuhkan pengalaman yang menantang 
bagi siswa sehingga proses asimilasi dan akomodasi dapat 
menghasilkan pertumbuhan intelektual. (Hergenhahn & Olson, 
2008: 324). Sejak tahun 1916, John Dewey telah menyatakan 
bahwa siswa akan belajar dengan baik jika yang dipelajarinya 
terkait dengan apa yang diketahuinya. Para ahli psikologi belajar 
mutakhir pun semakin memperkuatnya.

Piaget dengan teori skemanya menjelaskan bahwa 
perkembangan intelektual anak muncul melalui proses 
penciptaan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang 
sudah ada pada diri si anak. Pengorganisasian awal (advanced 
organizer) sebagai jembatan konseptual antara sesuatu yang 
telah diketahui dengan sesuatu yang baru. Syaratnya, sesuatu 
yang telah diketahui itu stabil, jelas, terbedakan dengan yang 
lain, dan berkaitan dengan hal yang baru (Suryaman, 2012: 50).

Asimilasi sendiri merupakan proses merespon lingkungan 
dengan struktur kognitif seseorang dan akomodasi merupakan 
proses penyesuaian atau modifikasi struktur kognitif seseorang. 
Pemanfaatan Teori Piaget dalam pembelajaran dapat dilihat 
pada pernyataan berikut: (1) pembelajaran berfokus pada siswa, 
memberi perhatian proses berpikir atau proses kerja mental, dan 
bukan sekadar pada hasil belajar. Di samping kebenaran siswa, 
guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga 
sampai pada jawaban yang diinginkan; (2) mengutamakan peran 
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siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. Di dalam kelas, penyajian pengetahuan 
jadi (ready made) tidak mendapat penekanan, melainkan 
didorong menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi 
spontan dengan keadaannya; dan (3) memaklumi akan adanya 
perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori 
Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati 
urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu 
berlangsung pada kecepatan berbeda (Slavin, 1994: 45).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
pembelajaran itu memusatkan perhatian pada cara berpikir 
atau proses kerja mental anak, tidak sekadar kepada hasilnya, 
mengutamakan peran siswa dalam kegiatan pembelajaran, 
dan memaklumi perbedaan individu dalam hal kemajuan 
perkembangannya. Dalam hal ini, Piaget tidak berbicara 
bagaimana mengakomodir perbedaan cara berpikir, berpersepsi, 
dan kecepatan bertindak siswa dalam pembelajaran, sehingga 
terlihat perolehan pengetahuan secara individual.

1. Teori Konstruktivisme
Hal yang esensial dari pandangan konstruktivisme 

adalah pengetahuan tidak diterima secara pasif, 
pengetahuan tidak boleh ditransfer begitu saja, melainkan 
diinterpretasikan, dibangun secara aktif oleh individu. 
Menurut Slavin (1994: 225), “One of the most important 
principles of educational psychology is that teachers cannot 
simply give students knowledge. students must construct 
knowlodge in their own minds”. Pendapat tersebut 
menjelaskan bahwa dalam psikologi pendidikan, salah satu 
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prinsip yang sangat penting adalah guru tidak dapat dengan 
mudah memberikan pengetahuan pada siswa, akan tetapi 
siswa harus mengkonstruksi sendiri pengetahuan dalam 
pikiran mereka.

Penjelasan di atas dimaksudkan bahwa dalam belajar, 
siswa harus secara aktif mengkonstruksi ide-ide baru yang 
dimilikinya untuk memperbaharui pengetahuan yang 
dimiliki sebelumnya. Artinya, belajar tidak sekadar menerima 
yang baru, akan tetapi juga menyesuaikan hal baru tersebut 
dengan informasi (pengetahuan) dengan pengetahuan 
yang telah dibangun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Harasim (2012: 60) yang menyatakan bahwa, 
“The central idea of constructivism is that learning is an active 
process in which learners construct new ideas or concept based 
upon their current and prior knowledge”.

Pendekatan konstruktivis lebih menekankan 
pada pembelajaran yang bersifat “top-down” daripada 
pembelajaran yang bersifat “bottom-up”. Pembelajaran 
yang bersifat “top-down” berarti bahwa siswa mulai dengan 
memcahkan masalah yang kompleks dan dilanjutkan 
untuk menemukan bagian-bagian yang sederhana dan 
keterampilan dasar yang diperlukan.

Vygotsky menjelaskan bahwa dalam pembelajaran 
lebih memperhatikan interaksi siswa dalam penyelesaian 
tugas dengan strategi yang efektif dan lebih merespon apa 
yang mereka pelajari. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin 
berikut ini:
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“There are two major implication of Vygotsky’s theories of 
education. One is the desirability of setting up cooperative 
learning arrangements among students, so that students 
can interact around difficult tasks and be exposed to effective 
problem solving strategies within each other’s zones of 
proximal development. Second, a Vygotskian approach to 
instruction emphasizes scaffolding, with students taking 
more and more responsibility for their own learning (Slavin, 
1994: 49).

Pembelajaran lebih ditekankan kepada 
pengorganisasian situasi kelas dan menerapkan strategi 
pembelajaran yang memungkinkan siswa saling berinteraksi 
dengan temannya, siswa dan guru, serta menstimulus 
keterlibatan siswa melalui pemecahan masalah-masalah 
yang membutuhkan kehadiran orang lain (guru atau 
panutan atau teman sebaya yang lebih memahami masalah) 
memberi bantuan di saat mereka mengalami kesulitan. 

Menurut Ausubel, belajar akan menjadi lebih 
bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik 
disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh 
siswa (Brown, 2007: 97). Oleh karena itu, agar pembelajaran 
yang dilakukan bermakna bagi siswa, konsep baru atau 
informasi baru yang disampaikan harus dikaitkan dengan 
konsep-konsep yang telah ada pada struktur kognitif dan 
terkait dengan kenyataan hidup yang dialami siswa. Jika 
pengetahuan baru tidak berhubungan dengan pengetahuan 
yang ada, pengetahuan baru itu akan dipelajari siswa melalui 
belajar hafalan. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan yang 
baru tidak diasosiasikan dengan pengetahuan yang ada.
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Untuk mengetahui apa saja yang telah diketahui atau 
dipahami oleh siswa, guru dapat membuat peta konsep 
dan melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan 
awal siswa. Berdasarkan hasil analisis peta konsep dan 
penguasaan awal siswa, guru dapat menganalisis dan 
menentukan rancangan proses pembelajaran pengaturan 
awal untuk membantu siswa menginterpretasikan informasi 
baru, memanfaatkan pengetahuan yang dimilki siswa 
dalam merekonstruksi pengetahuan baru melalui konteks 
berbahasa.

C. Jenis-jenis Pengembangan Model 
Pembelajaran
Pengembangan mengandung pengertian proses 

penerjemahan spesifikasi ke dalam bentuk fisik yang 
mencakup variasi teknologi yang digunakan dalam 
pembelajaran. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat 
berikut “Development is the process of translating the design 
specifications into physical form. the development domain 
encompasses the wide variety of technologies employed in 
instruction”. (Seels & Richey, 1984: 35). Produk pengembangan 
merupakan salah satu bentuk komponen sistem intruksional 
yang meliputi: pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan 
latar.  Dengan demikian produk pengembangan  merupakan 
salah satu bentuk komponen sistem pembelajaran yang 
sengaja dirancang untuk kepentingan (memfasilitasi) 
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Domain pengembangan itu sendiri dapat 
dideskripsikan: (1) pesan yang dikendalikan oleh isi, (2) 
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strategi pembelajaran yang dikendalikan oleh teori, dan 
(3) manifestasi teknologi yang secara fisik dapat berbentuk 
perangkat keras, perangkat lunak, dan materi pembelajaran. 
(Seels & Richey, 1984: 36). Dari penjelasan tersebut dapat 
dipahami bahwa kegiatan pengembangan model itu sendiri 
dapat dirincikan sebagai berikut: (a) tujuan atau hasil akhir 
yang diharapkan dari pengembangan tersebut adalah satu 
set bahan dan strategi instruksional yang diharapkan dapat 
efektif dan efisien dalam mencapai tujuan instruksional; (b) 
proses pengembangan dimulai dengan mengidentifikasi 
masalah, dilanjutkan dengan mengembangkan strategi 
dan bahan instruksional, kemudian diakhiri dengan 
mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya. Proses evaluasi di 
sini termasuk kegiatan revisi.

Dalam melakukan pengembangan model terdapat 
beberapa model pengembangan yang dapat digunakan, di 
antaranya:

1. Model Borg & Gall
Menurut Borg & Gall (2003: 772) prosedur penelitian 

dan pengembangan pada dasarnya terdiri atas dua tujuan 
utama, yaitu (1) mengembangkan produk, dan (2) menguji 
keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Tujuan pertama 
disebut sebagai fungsi pengembangan, sedangkan tujuan 
kedua disebut sebagai fungsi validasi. Adapun tahapan 
penelitian terdiri atas sepuluh langkah, yaitu sebagai berikut: 
(a) melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan 
informasi; (b) melakukan perencanaan; (c) mengembangkan 
bentuk produk awal; (d) melakukan uji coba lapangan 
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permulaan; (e) melakukan revisi terhadap produk utama; 
(f ) melakukan uji lapangan utama; (g) melakukan revisi 
terhadap produk operasional; (h) melakukan uji lapangan 
operasional; (i) melakukan revisi terhadap produk akhir, dan 
(j) mendiseminasikan serta mengimplementasikan produk.

2. Model Dick & Carey
Dick & Carey mengemukakan sepuluh tahapan dalam 

pengembangan pembelajaran, yaitu: (1) mengidentifikasi 
tujuan pembelajaran, (2) menganalisis pembelajaran, (3) 
mengidentifikasi karakteristik awal siswa, (4) menentukan 
kompetensi dasar, (5) menentukan tes acuan patokan, 
(6) mengembangkan strategi pembelajaran, (7) 
mengembangkan dan memilih model pembelajaran, (8) 
merancang dan mengadakan tes formatif, (9) perbaikan/
revisi pembelajaran, dan (10) merancang dan mengadakan 
tes sumatif (Dick & Carey, 2005).

Model pengembangan Dick & Carey dengan sepuluh 
langkah yang dilalui lebih ditekankan pada hasil tes, 
baik sebelum produk dikembagkan ataupun setelahnya, 
meskipun sebelumnya terdapat analisis kebutuhan dan 
karakteristik siswa. Idealnya secara keseluruhan proses 
pembelajaran yang dilakukan menggunakan model yang 
dikembangkan semestinya harus menjadi perhatian atau 
penialain, guna menghasilkan produk akhir yang baik untuk 
digunakan memperbaiki proses pembelajaran menjadi 
lebih baik dari sebelumnya.
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3. Model ISD (Instructional Sistem Design)
Model pembelajaran ini merupakan salah satu model 

yang dapat digunakan dalam usaha mengembangkan 
pembelajaran. Model ini dibuat oleh Leshin, Pollock, & 
Reigeluth (1992). Dalam model ini langkah pengembangan 
yang dilakukan dikelompokkan menjadi 4 langkah besar, 
yaitu: (1) analisis kebutuhan: terdiri dari analisis masalah 
dan analisis domain, (2) memilih dan mengurutkan materi: 
analisis urutan tugas dan analisis urutan konten pendukung, 
(3) mengembangkan pelajaran: menentukan peristiwa dan 
kegiatan-kegiatan belajar dan mengembangkan desain 
pesan interaktif, dan (4) mengevaluasi  pembelajaran.

Model ISD secara prosedur memiliki urutan prosedur 
yang baik, karena dimulai dari analisis kebutuhan sampai 
dengan tahapan evaluasi. Akan tetapi, pada prosedur tersebut, 
tidak terdapat proses secara berkesinambungan dalam 
memperbaiki model pembelajaran yang dikembangkan, 
sehingga setiap model yang dikembangkan akan dikatakan 
baik setalah dilakukan satu kali evaluasi, tanpa harus merevisi 
model yang dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi yang 
dilakukan pada akhir proses pembelajaran.

4. Model Plomp
Dalam melakukan pengembangan pembelajaran 

Plomp (1997: 4-6) menunjukkan suatu model yang terdiri 
dari lima langkah, yaitu: (1) tahap pengkajian awal, (2) tahap 
perancangan, (3) tahap realisasi/konstruksi, (4) tes, evaluasi, 
revisi; dan (5) implementasi. 
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Dari beberapa model pengembangan yang dipaparkan 
di atas, dalam penelitian ini model yang digunakan, yaitu: 
Borg & Gall. Model ini dipilih karena bersifat deskriptif, 
menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk 
menghasilkan produk.

D. Persyaratan dalam Pengembangan Model 
Pembelajaran
Pengembangan model pembelajaran memiliki 

persyaratan yang harus terpenuhi. Persyaratan ini terkait 
dengan ciri-ciri tertentu yang harus dimiliki oleh sebuah 
model pembelajaran. Secara umum, sebuah model 
pembelajaran harus memiliki: (1) rasional, (2) langkah-
langkah, (3) deskripsi tentang sistem pendukung yang 
relevan, dan (4) suatu metode untuk menilai kemampuan 
siswa (Suyono & Hariyanto, 2015: 148). Sementara itu, Joyce, 
et al (2016: 9-15) menjelaskan bahwa ciri umum sebuah 
model pembelajaran ada delapan, yaitu: (a) membantu 
peran siswa mempelajari bagaimana untuk belajar, (b) 
orientasi konstruktif, (c) scaffolding (kerangka pembentuk 
pengetahuan) proses pembelajaran, (d) asesmen dan 
penyesuaian formatif, (e) keterampilan abad ke-21, (f ) melek 
budaya dan kesadaran global, (g) keterampilan kolaboratif 
dan kooperatif, dan (h) kreativitas.

Selain hal di atas, sebuah model harus memiliki 
lima hal utama, yaitu: sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, 
sistem pendukung, dampak instruksional dan dampak 
pengiring (Joyce, et al, 2016: 9). Komponen-komponen 
tersebut merupakan garis besar model pembelajaran 
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yang berguna bagi penyusunan model pembelajaran 
awal yang dikembangkan. Berikut dijelaskan unsur utama 
pengembangan model pembelajaran yang dikembangkan 
tersebut di atas.

1. Sintaks
Sintaks (syntax) menunjuk pada keseluruhan alur atau 

urutan kegiatan pembelajaran. Menurut (Joyce, et al, 2016: 
15) the syntax or phasing of the model describes the model in 
action. Dengan demikian, sintaks akan sangat membantu 
untuk melakukan proses pembelajaran secara berurutan, 
karena setiap aktivitas belajar terdiri atas beberapa tahapan 
yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran.

Untuk itu, tujuan dari sintaks model pembelajaran 
keterampilan berbicara berbasis pendekatan komunikatif 
adalah bagaimana mengurutkan kegiatan pembelajaran 
dari awal sampai akhir proses pembelajaran.

2. Sistem Sosial
Menurut Joyce, et al (2016: 15) the social system describes 

student and teacher roles and relationships and the kind of 
norms that are encouraged. Pendapat tersebut menjelaskan 
bahwa sistem sosial menyatakan peran dan hubungan siswa 
dan guru, dan jenis-jenis norma yang dianjurkan. Peranan 
kepemimpinan guru sangat berbeda dari satu model ke 
model lainnya. Dalam model ini, dikembangkan suasana 
demokratis. Interaksi antar siswa dalam melakukan aktivitas 
belajar mendapat penekanan penting dalam model ini. 
Demikian juga interaksi antar siswa dalam kelas pada fase 
diskusi dan negosiasi, mendapat penekanan penting.
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Guru berfungsi memfasilitasi agar aktivitas 
pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Guru 
perlu juga mengorganisasi pembelajaran sebaik mungkin 
agar siswa tetap di dalam aktivitas atau tugas belajar (on-
task), dan memfasilitasi dan memotivasi siswa agar terjadi 
kerjasama yang baik dalam pembelajaran. menggunakan 
model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis 
pendekatan komunikatif.

3. Prinsip Reaksi 
Prinsip ini berkaitan dengan cara guru memperhatikan 

dan memperlakukan siswa, termasuk bagaimana guru 
memberikan respon terhadap pertanyaan, jawaban, 
tanggapan, atau apa yang siswa lakukan. Joyce, et al (2016: 
16) mengemukakan “Principles of reaction tell the teacher 
how to regard the learner and how to respond to what the 
learned do.”

Pada model pembelajaran yang dikembangkan ini, 
guru berperan sebagai fasilitator dan moderator. Sebagai 
fasilitator, guru menyediakan sumber-sumber belajar, 
mendorong siswa untuk belajar, dan memberikan bantuan 
bagi siswa untuk dapat belajar dan mengkonstruksi 
pemahamannya secara optimal. Sebagai moderator, guru 
memimpin aktivitas belajar siswa baik secara individu 
ataupun kelompok serta dalam penyampaian hasil kerja 
siswa. 

4. Sistem Pendukung
Sistem pendukung (support system) suatu model 

pembelajaran merupakan semua sarana, bahan, dan 
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alat yang diperlukan untuk menerapkan model yang 
dikembangkan tersebut. Menurut Joyce, et al (2016: 16) 
“We use this concep to discribe not the model it self so much 
as the supporting condition necessary for its existence”. Dalam 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
keterampilan berbicara berbasis pendekatan komunikatif 
diperlukan sejumlah bahan dan media pembelajaran. Oleh 
karena itu, setiap pokok bahasan yang dibahas, guru perlu 
menyiapkan bahan ajar yang realistik bagi siswa (baik berupa 
buku guru, buku siswa, dan sebagainya), soal tes unjuk kerja, 
lembar penilaian, dan media pembelajaran yang relevan.

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 
Setiap model pembelajaran selalu diharapkan 

menghasilkan dampak instruksioanal dan dampak 
pengiring. Mengenai dampak pembelajaran, Joyce, et al 
(2016: 16) mengemukakan: 

“The effects of an environment can be direct-disigned to come 
from the content and skills on wich the aactivies are based. 
Or effects can be implicit in the learning environment. The 
discription of the effects of model can validly be categorized 
as the direct or instruktional effects and the direct or nurturant 
effects. The instructional effects are those directly achieved 
leading the learner in certain direction. The nurturant come 
from experincing the environtment created by the model.”

 

Pembelajaran dengan menggunakan model yang 
dikembangkan ini menempatkan siswa sebagai subjek dalam 
pembelajaran dan guru tidak lagi berfungsi sebagai pemberi 
ilmu, tetapi lebih sebagai fasilitator. Guru menyiapkan 
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berbagai perangkat pembelajaran, mengorganisasi siswa 
dalam melakukan aktivitas belajar, mendorong siswa untuk 
dapat belajar lebih terfokus dan optimal, mengarahkan 
diskusi siswa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
realistik yang merangsang siswa untuk berpikir.

Dalam model ini, siswa tidak menerima informasi 
secara pasif, tetapi siswa secara aktif mengkonstruksi 
pengetahuan. Model ini dirancang untuk memberikan 
kesempatan bagi siswa melakukan aktivitas yang bersumber 
dari kehidupan sehari-hari atau dunia nyata secara individu 
ataupun kelompok dan saling melengkapi satu sama lain. 
Hal ini akan memungkinkan siswa untuk dapat memahami 
sendiri aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat 
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir 
dan kemampuan bekerjasama siswa. 

Selanjutnya, Joyce, et al (2016: 15) mengelompokkan 
model-model pembelajaran menjadi empat kelompok, 
yaitu kelompok model pembelajaran memproses informasi, 
kelompok model pembelajaran sosial, kelompok model 
pembelajaran personal, dan kelompok model pembelajaran 
sistem perilaku. Model-model pemrosesan informasi 
menekankan cara-cara dalam meningkatkan dorongan 
alamiah manusia untuk membentuk makna tentang dunia 
dengan memperoleh dan mengolah data, merasakan 
masalah-masalah dan menghasilkan solusi-solusi yang 
tepat, serta mengembangkan konsep dan bahasa untuk 
mentransfer solusi/data tersebut. Kelompok model 
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pemrosesan informasi dirancang pada umumnya untuk 
meningkatkan intelektual.

Kelompok model pembelajaran sosial menekankan 
pada kerja sama. Kerja sama menghasilkan energi kolektif 
yang disebut sinergi. Pembelajaran sosial dibangun untuk 
mendapatkan keuntungan dari fenomena ini dengan 
membuat komunitas pembelajaran (Suyono & Hariyanto, 
2015: 154). Pada dasarnya, manajemen sekolah adalah 
soal pengembangan hubungan-hubungan kooperatif di 
dalam kelas. Pengembangan budaya sekolah yang positif 
merupakan proses pengembangan cara-cara integratif 
dan produktif dalam berinteraksi dan norma-norma yang 
mendukung aktivitas pembelajaran yang dinamis.

Kelompok model personal dalam pembelajaran 
dimulai dari perspektif individu. Model-model ini berusaha 
untuk membentuk pendidikan sehingga seseorang 
bisa memahami dirinya sendiri dengan lebih baik, 
bertanggungjawab, dan belajar untuk menjangkau atau 
bahkan melampaui perkembangan dirinya agar lebih kuat, 
lebih sensitif, kreatif dalam mencari kehidupan yang lebih 
sejahtera (Joyce, et al., 2016: 118). Model ini memperhatikan 
persepektif individu untuk mendorong produktivitas 
mandiri, meningkatkan kesadaran, dan rasa tanggungjawab 
pada takdir mereka sendiri.

Kelompok sistem perilaku berpegang pada prinsip 
bahwa manusia merupakan sistem-sistem komunikasi 
perbaikan diri yang dapat mengubah perilakunya saat 
merespons informasi tentang seberapa sukses tugas-
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tugas yang mereka kerjakan. Model ini memanfaatkan 
pengetahuan tentang respons manusia terhadap tugas dan 
umpan balik. Model ini berfokus pada perilaku yang dapat 
diperhatikan, tugas-tugas yang telah ditentukan dengan 
jelas, dan metode-metode yang mengomunikasikan 
perkembangan pada siswa (Suyono & Hariyanto, 2015: 
150).

Penerapan suatu model pembelajaran sangat 
memegang peranan penting bagi guru dalam mencapai 
tujuan pembelajaran yang diharapkan. Melalui model 
pembelajaran, guru memiliki pedoman yang jelas, apa 
yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, 
dan mengapa melakukan demikian. Dengan berpegang 
pada model yang diterapkan, tujuan pembelajaran dapat 
dicapai lebih efektif. Mengingat begitu pentingnya model 
pembelajaran dalam mengelola pembelajaran, penting 
bagi guru memiliki wawasan yang cukup tentang model-
model pembelajaran yang inovatif.

Penerapan model pembelajaran inovatif merupakan 
salah satu kreativitas guru di dalam mengemas pembelajaran. 
Guru yang kreatif, akan dapat menciptakan kondisi yang 
kondisif dalam pembelajarannya (Huda, 2013: 98). Kondisi 
kondusif sangat penting diciptakan dalam pembelajaran, 
agar siswa merasa nyaman belajar. Siswa yang belajar dalam 
konsdisi nyaman, dan tidak merasa tertekan, potensi yang 
dimilikinya dapat berkembang dengan baik. Oleh karena 
itu, kewajiban guru adalah bagaimana memfasilitasi siswa 
agar dapat belajar dengan kondisi yang tidak tertekan.
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Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian dan 
pengembangan ini acuannya adalah model pembelajaran 
menurut Joyce, et al (2016: 9). Menurutnya, sebuah model 
pembelajaran harus memiliki unsur utama, yaitu: sintaks, 
sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak 
instruksional, dan dampak pengiring.[]
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B a b  V I
MODEL PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 

BERBICARA BERBASIS PENDEKATAN 
KOMUNIKATIf

PETA KONSEP

 
Model P embela ja r a n K eter a mpila n B er bic a r a  

B er ba s is  P endeka ta n K omunika tif 

P r ins ip Da s a r  
P engemba nga n 

Model 
P embela ja r a n 

P r os edur  
P embela ja r a n 

Model 
P embela ja r a n 

K ons ep Da s a r  
Model 

P embela ja r a n 

A. Konsep Dasar Model Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Berbasis Pendekatan 
Komunikatif
Sebagai sebuah model pembelajaran, konsepsi dasar 

model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis 
pendekatan komunikatif tampak pada: (1) pendekatan 
yang dijadikan acuan, (2) metode pembelajaran yang 
digunakan sebagai pijakan, dan (3) teknik pembelajaran 
yang digunakan dalam implementasinya. Kemudian, 
sebagai sistem pengelolaan, tampak pada: (1) perencanaan, 
(2) eksplorasi/elaborasi, (3) performansi, dan (d) konfirmasi 
(Sanjaya, 2009). Model pembelajaran keterampilan berbicara 
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berbasis pendekatan komunikatif selain menekankan 
pada aktivitas melakukan sendiri (Thobrani, 2016: 93), juga 
penekanan pada komunikasi nyata yang dijadikan sebagai 
fokus pembelajaran (Richard, 2013: 13). Konten yang 
dipelajari dikaitkan dengan komunikasi yang dialami dalam 
situasi kehidupan nyata siswa yang sudah tidak asing lagi. 
Artinya, komunikasi nyata yang dikaitkan akan melibatkan 
siswa dalam interaksi yang bermakna, yaitu ketika siswa 
memproses isi yang relevan, bertujuan, menarik, dan 
mengasyikkan.

Model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis 
pendekatan komunikatif dirancang dengan tahapan (siklus 
belajar) yang sederhana sehingga mudah diterapkan dan 
diikuti oleh siswa sekolah dasar, yang pada intinya terdiri 
dari atas lima tahap kegiatan, yaitu: mengenali konteks 
berbicara (building knowledge of the field), menganalisis teks 
berbicara (modelling of text), menyusun teks berbicara secara 
bersama/pemecahan masalah bersama (joint construction of 
text), menyampaikan teks berbicara secara lisan (independent 
construction of text), dan mengaitkan teks berbicara  dengan 
teks terkait/relevan (linking to related texts) (feez & Joyce, 
2002: 24-27; Emilia, 2012: 33). Kelima tahapan tersebut akan 
memposisikan guru sebagai fasilitator, moderator, mediator, 
dan inspirator sehingga membuat siswa menjadi aktif dalam 
pembelajaran.
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B. Prinsip Dasar Pengembangan Model 
Pembelajaran Keterampilan Berbicara Berbasis 
Pendekatan Komunikatif
Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan kegiatan model pembelajaran 
keterampilan berbicara berbasis pendekatan komunikatif, 
antara lain: (1) menjadikan komunikasi nyata sebagai fokus 
pembelajaran bahasa, (2) memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berekperimentasi dan mengujicobakan apa 
yang telah mereka ketahui, (3) memberi toleransi kepada 
kesalahan-kesalahan siswa karena kesalahan-kesalahan 
itu menunjukkan bahwa siswa membangun kompetensi 
komunikatifnya, (4) memberi kesempatan kepada siswa 
untuk mengembangkan keakuratan dan kelancaran mereka, 
(5) mengaitkan berbagai keterampilan seperti berbicara, 
membaca, dan mendengarkan karena keterampilan-
keterampilan digunakan secara berkaitan dalam kehidupan 
nyata; dan (6) membiarkan siswa menemukan sendiri 
aturan-aturan tata bahasa (Richards, 2006: 13).

Dengan memahami keenam prinsip di atas, guru 
diharapkan mampu mengemas pembelajarannya menjadi 
pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan yang 
paling penting juga mampu mengembangkan potensi 
siswanya agar berhasil. Selain itu, guru juga diharapkan dapat 
membuat perencanaan pembelajaran dengan baik dan 
dapat memilih serta menggunakan pendekatan, metode, 
dan teknik yang tepat sehingga akan memudahkannya 
dalam melaksanakan pembelajaran.
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C. Prosedur Pembelajaran Model Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Berbasis Pendekatan 
Komunikatif
Prosedur pembelajaran model pembelajaran yang 

dikembangkan ini mengikuti komponen utama yang 
dijelaskan oleh Joyce, et al (2016). Menurutnya, suatu model 
pembelajaran memiliki lima komponen utama, yaitu sintaks, 
sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak 
instruksional dan dampak pengiring. Begitu juga dengan 
model yang dikembangkan ini yang mengikuti komponen 
utama dari Joyce, et al. tersebut. Berikut dijelaskan secara 
rinci prosedur pembelajaran model pembelajaran yang 
dikembangkan ini.

1. Sintaks
Secara operasional, skema sintaks implementasi 

model pembelajaran keterampilan berbicara berbasis 
pendekatan komunikatif ditujukkan pada Gambar 3 yang 
menjelaskan urutan kegiatan pembelajaran dari awal sampai 
akhir proses pembelajaran. Dalam model ini, ada tiga bagian 
utama prosedur pembelajarannya, yaitu: (1) kegiatan awal, 
(2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan akhir. Kegiatan awal ini 
meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: (a) membangun 
hubungan batin guru-siswa, (b) menarik dan mengarahkan 
perhatian murid pada topik/bahan/keterampilan yang 
akan menjadi fokus pembelajaran, dan (c) membangkitkan 
motivasi untuk mempelajari kompetensi yang diinginkan. 
Kemudian, kegiatan inti ditujukan untuk memfasilitasi siswa 
dalam: (a) mengenali konteks berbicara (building knowledge 
of the field [BKOf]); (b) menganalisis teks berbicara (modelling 
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of text [MOT]); (c) menyusun teks berbicara secara bersama 
(joint construction of text [JCOT]); (d) menyampaikan teks 
berbicara secara lisan (independent construction of text 
[ICOT]); dan (e) mengevaluasi/mengaitkan dengan teks 
terkait/pengaitan ke teks-teks yang relevan (linking to related 
texts [LTRT]). Terakhir, kegiatan akhir ditujukan untuk: (a) 
menyadarkan siswa atas kegunaan apa yang telah dipelajari 
dalam kehidupan nyata, (b) mengecek pemahaman siswa, 
dan (c) menasihati siswa untuk memperluas apa yang telah 
dipelajarinya. 

 

BKOF 

MOT 

ICOT JCOT 

LTRT 

Pendahuluan 

Penutup 

Gambar 4. Skema Model Pembelajaran Keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan Komunikatif bagi Siswa SD
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Berdasarkan skema yang telah diuraikan di atas, 
sintaks model yang dikembangkan ini dapat dilihat pada 
Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Sintaks Model Pembelajaran Keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan Komunikatif

Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Pendahuluan

Memimpin doao 
Mengecek kesiapan o 
pembelajaran
Menyampaikan o 
tema, subtema, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran
Bertanya tentang o 
materi yang dipelajari.
Menunjukkan o 
gambar, poster, film, 
brosur, pamflet, 
animasi, dan komik 
yang terkait dengan 
materi yang dipelajari.

Berdoa bersama
Aktif merespon 
perintah guru
Aktif menyimak 
tema, subtema, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran
Aktif menyimak 
dan menjawab 
pertanyaan.
Aktif 
memperhatikan 
gambar, poster, film, 
brosur, pamflet, 
animasi, dan 
komik yang terkait 
dengan materi yang 
dipelajari.

Kegiatan Inti
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Mengenali •	
konteks 
berbicara 
(building 
knowledge of 
the field)

Mengenalkan konteks o 
berbicara dari jenis 
teks autentik yang 
dipelajari.
Menyampaikan o 
konteks budaya 
umum tempat 
jenis teks berbicara 
digunakan dan 
tujuan sosial yang 
dicapai oleh jenis teks 
berbicara tersebut.
Menyampaikan o 
konteks situasi 
terdekat dengan 
menginvestigasi 
teks berbicara yang 
telah dipilih dengan 
berdasar pada tujuan 
pembelajaran dan 
kebutuhan.

Aktif menyimak dan 
merespon.
Aktif menyimak dan 
merespon.
Aktif menyimak dan 
merespon.

Menganalisis •	
teks berbicara 
(modelling of 
text)

Mengenalkan teks o 
berbicara.
Mengenalkan o 
struktur teks 
berbicara.
Mengajak o 
menemukan unsur-
unsur kebahasaan 
dalam teks berbicara.

Aktif memahami 
dan menjawab 
pertanyaan dalam 
teks berbicara.
Aktif memahami 
struktur teks 
berbicara.
Aktif menemukan 
unsur-unsur 
kebahasaan dalam 
teks berbicara.

Menyusun teks •	
berbicara secara 
bersama (joint 
construction of 
text)

Meminta siswa o 
menentukan, 
melengkapi, dan 
menyusun teks 
berbicara.
Meminta siswa o 
mengembangkan 
dan menyusun teks 
berbicara.

Aktif menentukan, 
melengkapi, dan 
menyusun teks 
berbicara.
Aktif 
mengembangkan 
dan menyusun teks 
berbicara.



~   114   ~

Menyampaikan •	
teks berbicara 
secara lisan 
(independent 
construction of 
text)

Meminta siswa o 
menyampaikan teks 
berbicara secara 
lisan.
Meminta siswa o 
menyimak dan 
mencatat teks 
berbicara yang 
disampaikan siswa 
lain.

Aktif menyampaikan 
teks berbicara secara 
lisan.
Aktif menyimak 
dan mencatat teks 
berbicara yang 
disampaikan siswa 
lain.

Mengaitkan •	
dengan 
teks terkait/
pengaitan ke 
teks-teks yang 
relevan (linking 
to related texts)

Meminta siswa o 
membandingkan 
penggunaan jenis 
teks berbicara 
tertentu dalam 
bidang yang 
berbeda-beda.
Meminta siswa o 
mencari jenis teks 
yang lain dalam 
bidang yang sama.
Meminta siswa o 
membandingkan 
jenis teks yang sama, 
tetapi ragam yang 
berbeda (lisan dan 
tertulis).
Meminta siswa o 
mengamati 
penggunaan fitur 
bahasa utama 
dalam teks berbicara 
tertentu yang 
digunakan dalam 
jenis teks yang lain.

Aktif 
membandingkan.
Aktif menemukan.
Aktif 
membandingkan.
Aktif mengamati.

Penutup
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Meminta siswa o 
merefleksi 
terkait dengan 
pembelajaran yang 
baru berlangsung 
dari aspek sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan yang 
diperoleh.
Meminta siswa o 
meringkas materi 
penting. Materi 
itu terkait dengan 
kompetensi dasar dan 
indikator.
Memimpin doa.o 

Aktif merefleksi.
Aktif meringkas 
materi penting.
Doa bersama.

Sintaks di atas menjelaskan tahapan-tahapan yang 
harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan. 
Guru diharapkan konsisten sebagai fasilitator, moderator, 
mediator, dan inspirator untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan.

1. Sistem Sosial
Model yang dikembangkan ini memerlukan kerjasama 

yang baik dalam kelompok. Para siswa bekerjasama bersama 
kelompoknya sebelum menyampaikan teks berbicara secara 
lisan di depan umum. Guru sebagai fasilitator membantu 
siswa untuk menganalisis dan menyusun teks berbicara. 
Siswa diharapkan berkolaborasi dengan mengedepankan 
optimisme dan mengurangi perasaan mau menang sendiri 
dalam memecahkan permasalahan antara satu dengan yang 
lainnya. Guru berusaha untuk mendorong terjadinya proses 



~   116   ~

interaksi antarsiswa. Siswa lebih banyak aktif melalui proses 
menemukan sendiri tugasnya bersama kelompoknya.

Secara lebih lengkap, sistem sosial model pembelajaran 
yang dikembangkan ini tampak dalam setiap tahapan 
pembelajaran. Pertama, pendahuluan. Peran guru sedikit 
dominan dibandingkan peran siswa. Guru menciptakan 
suasana pembelajaran yang kondusif dengan mengajak 
siswa berdoa bersama, menyampaikan tema, indikator, dan 
tujuan pembelajaran. Guru memberikan motivasi melalui 
kegiatan apersepsi. Pada saat ini, siswa menyimak dan aktif 
melakukan serta menanggapi pertanyaan atau pernyataan 
guru dari kegiatan apersepsi yang dilakukan.

Kedua, kegiatan inti yang meliputi lima tahapan, yaitu: 
(1) tahapan mengenali konteks berbicara. Peran guru masih 
dominan karena guru berperan membangun pengetahuan 
siswa terkait konteks berbicara yang dipelajari. Siswa harus 
aktif menyimak dan merespon dengan baik yang disampaikan 
oleh guru; (2) tahapan menganalisis teks berbicara. Peran 
siswa lebih dominan dibandingkan guru. Siswa aktif 
menganalisis teks berbicara bersama kelompoknya dengan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan, memahami struktur 
teks berbicara, dan menemukan unsur-unsur kebahasaan 
dalam teks berbicara. Peran guru terus sebagai fasilitator 
dan moderator dalam membantu dan mengarahkan siswa 
dalam pembelajaran; (3) tahapan menyusun teks berbicara. 
Peran siswa masih lebih dominan karena interaksi dengan 
kelompoknya terus berlanjut sampai menghasilkan teks 
berbicara, baik dengan mengembangkan, melengkapi, 
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maupun dengan cara menyusunnya secara bersama-
sama; guru terus memfasilitasi dan membantu siswa 
ketika mengalami kesulitan; (4) tahapan menyampaikan 
teks berbicara secara lisan. Peran siswa di sini sangat 
dominan karena siswa menyampaikan secara lisan yang 
telah disusunnya bersama-sama dengan kelompoknya, 
baik secara individu atau secara berkelompok. Peran siswa 
yang lain di sini adalah menyimak yang disampaikan oleh 
siswa yang maju dengan lembaran yang harus diisi oleh 
tiap-tiap siswa. Peran guru mengamati siswanya dengan 
lembar pengamatan dan memberikan saran ketika telah 
selesai menyampaikan teks berbicaranya secara lisan; (5) 
tahapan mengaitkan dengan teks berbicara yang terkait 
atau relevan. Peran guru kurang dominan karena hanya 
mengarahkan siswa untuk menemukan, mengamati, dan 
membandingkan teks berbicara yang telah dipelajari 
dengan teks yang lain yang dapat diperoleh dari berbagai 
sumber seperti pada media elektronik, yaitu: televisi, radio, 
dan youtube. Kemudian, peran siswa masih dominan 
dengan melakukan pencarian seperti yang disebutkan di 
atas. Lalu, sesi berikutnya, siswa diminta untuk melaporkan 
secara lisan di depan umum dan siswa yang lain diminta 
untuk menyimak dan mencatat yang dilaporkan oleh siswa 
yang maju.

Ketiga, penutup. Peran guru dan siswa dapat dikatakan 
sama. Pada kegiatan ini, siswa dibantu oleh guru untuk aktif 
merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakannya 
dengan memberikan catatan berdasarkan aspek sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang diperolehnya selama 
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pembelajaran berlangsung. Siswa juga diminta untuk 
menyimpulkan proses pembelajaran dengan membuat 
ringkasan sederhana. Peran guru memberikan feedback 
atas apa yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan ini. 
Guru juga menyampaikan evaluasi pembelajaran dan 
memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap semangat 
dalam belajar.

Dari uraian di atas, sistem sosial ini menyatakan peran 
dan hubungan siswa dan guru, serta jenis-jenis norma 
yang dianjurkan. Peranan kepemimpinan guru sangat 
berbeda dari satu model ke model lainnya. Dalam model ini, 
dikembangkan suasana demokratis. Interaksi antar siswa 
dalam melakukan aktivitas belajar mendapat penekanan 
penting dalam model ini. Demikian juga interaksi antar 
siswa dalam kelas pada fase diskusi dan negosiasi, mendapat 
penekanan penting.

Guru berfungsi memfasilitasi agar aktivitas 
pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Guru perlu 
juga mengorganisasi pembelajaran sebaik mungkin agar 
siswa tetap di dalam aktivitas atau tugas belajar (on-task), 
memfasilitasi dan memotivasi siswa agar terjadi kerjasama 
yang baik dalam pembelajaran keterampilan berbicara 
berbasis pendekatan komunikatif. Selain itu, guru juga 
harus menjamin kelas sebaik mungkin dengan adanya 
norma-norma yang harus dipatuhi. Norma-norma ini bukan 
untuk mengekang siswa, melainkan untuk terus menjaga 
persahabatan dan saling belajar. Oleh karena itu, dalam hal ini 
guru harus: (1) menjamin tidak ada ancaman dan gangguan 
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fisik, misalnya dengan mencegah timbulnya rasa rendah 
diri dalam diri siswa, mencegah dominasi oleh sebagian 
siswa dan bahkan oleh guru, serta memastikan tidak ada 
yang merugikan siswa secara fisik, misalnya lantai tidak 
licin; (2) menciptakan atmosfer interaktif yang bersahabat 
dengan mendorong siswa untuk saling menghargai (tidak 
boleh saling menertawakan), untuk saling menyemangati, 
dan mendorong siswa yang kuat untuk membantu yang 
lemah; (3) mengupayakan agar siswa bahagia menjadi 
anggota kelas dengan membuat sikap siswa merasa 
mempunyai peran sehingga bermakna keberadaannya, 
misalnya dengan menghargai kontribusi mereka yang dapat 
berupa pertanyaan, pendapat, dan kesediaan bekerjasama 
dan menaati aturan dan menggunakan kata ‘kita’ untuk 
menimbulkan rasa memiliki bersama terhadap kelas; (4) 
menciptakan lingkungan belajar yang mengglitik pikiran 
dan perasaan, misalnya menggunakan media yang relevan 
dan menarik dan topik-topik bacaan dan diskusi yang sesuai 
dengan minat siswa dan pada tingkat kesulitan sedikit di atas 
batas kemampuan siswa; dan menciptakan atmosfer belajar 
kooperatif-kolaboratif dengan menggunakan teknik-teknik 
belajar kelompok (Khine, et al, 2005: 17).

Di samping itu, komunikasi nonverbal antara guru 
dan siswa perlu ditingkatkan melalui upaya yang dapat 
mencakup tindakan guru, antara lain: (a) membiarkan 
postur tubuhnya menghembuskan hawa percaya diri; (b) 
mengekspresikan optimism, keceriaan, dan kehangatannya 
lewat ekspresi wajah; (c) menggunakan isyarat muka dan 
tangan untuk menguatkan makna kata dan kalimat yang 
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jika tanpa itu tidak akan jelas; (d) melakukan kontak mata 
sesering mungkin dengan semua siswa di kelas; (e) menjaga 
jangan sampai ‘tenggelam’ terlalu ketat dalam mengikuti 
catatan dan rencana pelajaran; (f ) menjaga jangan sampai 
terpaku berdiri di satu tempat selama mengajar; (g) bergerak 
keliling kelas, tetapi tanpa mengganggu konsentrasi siswa; 
(h) mengikuti norma sosial tentang jarak dan sentuhan 
yang berlaku dalam budaya siswa; dan (i) berpakaian pantas 
dengan mempertimbangkan harapan siswa dan budaya 
tempat mengajar (Brown, 2001: 244).

2. Prinsip Reaksi
Prinsip reaksi model pembelajaran keterampilan 

berbicara berbasis pendekatan komunikatif ini menempatkan 
guru sebagai fasilitator dan moderator. Sebagai fasilitator, 
guru menyediakan sumber-sumber belajar, mendorong 
siswa untuk belajar, dan memberikan bantuan bagi siswa 
untuk dapat belajar dan mengkonstruksi pemahamannya 
secara optimal. Sebagai moderator, guru memimpin aktivitas 
belajar siswa baik secara individu ataupun kelompok serta 
dalam penyampaian hasil kerja siswa.

Berikut ini ada beberapa perilaku guru (prinsip-
prinsip reaksi) yang diharapkan dalam model ini, yaitu: (1) 
memberikan perhatian pada penciptaan suasana demokratis 
dan membangun interaksi siswa yang kondusif dan dinamis 
dalam kelompok kecil atau kelas; (2) menyediakan dan 
mengelola sumber-sumber belajar yang relevan yang dapat 
mendukung siswa melakukan aktivitas pembelajaran; 
(3) mengarahkan siswa sehingga dapat mengkonstruksi 
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pengetahuan melalui aktivitas kelompok atau diskusi kelas. 
Guru perlu menghindarkan diri dari adanya kebiasaan transfer 
pengetahuan; dan (4) memberikan bantuan terbatas pada 
setiap siswa (individual atau kelompok) berupa penjelasan 
secukupnya tanpa memberikan jawaban atas masalah 
yang dipelajari (prinsip scaffolding), atau bantuan berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang terfokus yang berkaitan 
dengan realitas siswa agar siswa dapat menyadari akan 
hubungan yang dipelajarinya dengan pengetahuan baru; 
(5) menghargai pendapat siswa dan mendorong siswa untuk 
dapat bersikap lebih kritis dalam mengkaji permasalahan 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya; dan (6) 
menempatkan diri sebagai suatu sumber yang fleksibel 
untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok siswa. Guru perlu 
menghindari keinginan untuk memposisikan diri sebagai 
sumber utama pengetahuan bagi siswa.

3. Sistem Pendukung
Dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran keterampilan berbicara berbasis pendekatan 
komunikatif diperlukan sejumlah bahan dan media 
pembelajaran atau sistem pendukungnya. Oleh karena 
itu, setiap pokok bahasan yang akan dibahas, guru perlu 
menyiapkan bahan ajar yang relevan bagi siswa (baik 
berupa buku guru, buku siswa, dan RPP), perangkat evaluasi, 
dan media pembelajaran yang relevan. Sistem pendukung 
ini merupakan komponen yang penting untuk dapat 
terlaksananya model pembelajaran yang dikembangkan 
berjalan dengan baik.
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Selain sistem pendukung yang bersifat hard 
(perangkat keras) di atas, model yang dikembangkan ini juga 
memiliki sistem pendukung yang bersifat soft (kepribadian 
guru), yaitu mewajibkan guru untuk menjadi teladan bagi 
siswa, baik dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Guru 
selalu berpikir positif terhadap siswanya untuk dapat tampil 
berbicara di depan umum. Ketika memberikan arahan dan 
membimbing kepada siswa, guru menggunakan pilihan 
kata yang tepat, dan disampaikan dengan ucapan yang 
lembut dan tidak menyinggung perasaan siswa. Guru 
membesarkan hati siswa dan memberikan motivasi untuk 
melakukan yang terbaik.

4. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring
Dampak instruksional model pembelajaran yang 

dikembangkan ini menunjukkan pergeseran dari tujuan 
pembelajaran sebelumnya yang lebih didominasi pada 
kaidah kebahasaan (terutama struktur kebahasaan) menjadi 
pada pembelajaran keterampilan berbahasa. Artinya, siswa 
diarahkan untuk menguasai kaidah-kaidah kebahasaan, 
tetapi tidak mampu menggunakan bahasa dalam konteks 
praktis (pemakaian bahasa). Oleh karena itu, dampak 
instruksional model pembelajaran yang dikembangkan 
ini adalah siswa dapat menyampaikan pesan kepada 
orang lain, yakni untuk mampu berkomunikasi mengenai 
sesuatu dalam bahasa dan dapat menyampaikan pesan 
kepada orang lain dalam cara yang sosial dapat diterima. 
Tujuan pertama dapat dicapai dengan aktivitas-aktivitas 
yang boleh disebut perlakuan (performance) komunikatif, 
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sedangkan tujuan kedua dengan latihan-latihan untuk 
mengembangkan kemampuan komunikatif.

Selain dampak instruksional bagi siswa di atas, 
dampaknya bagi guru adalah guru diberi keleluasan 
berkreasi untuk memanfaatkan potensi lingkungannya 
secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dengan 
tidak meninggalkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam 
kurikulum. Pendek kata, untuk tujuan ini, guru tinggal 
mengikuti rumusan yang ada atau boleh menambah kreasi 
sendiri sesuai dengan konteks berbahasa, yakni dengan 
menjadikan komunikasi nyata sebagai fokus pembelajaran.

Selanjutnya, dampak pengiring model pebelajaran 
yang dikembangkan ini adalah ketika siswa tidak lagi 
menerima informasi (pengetahuan) secara pasif dari 
gurunya, tetapi siswa berupaya sendiri melalui aktivitas 
kelompok untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. 
Kondisi semacam ini akan menumbuhkan kemandirian atau 
otonomi siswa dalam belajar. Siswa tidak lagi menjadi orang 
yang pasif menunggu transfer pengetahuan dari gurunya, 
tetapi akan lebih aktif mencari dan mengungkapkan pikiran 
dan perasaannya terkait dengan permasalahan yang berasal 
dari lingkungan sekitarnya dan mendiskusikan solusinya.

Di samping itu, pembelajaran juga harus dilakukan 
dalam situasi dan kondisi yang mendorong siswa untuk 
aktif dan kreatif dalam belajar. Hal tersebut akan membuat 
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Untuk itu, 
peran guru sebagai motivator harus terus ditingkatkan agar 
siswa mau dan siap berbicara di depan umum. Konteks 
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pembicaraan diusahakan hal yang bermakna bagi siswa 
sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang 
bersifat otentik bagi siswa. Pembelajarannya pun harus 
dilakukan dalam pola pembelajaran interaktif sehingga 
setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Jadi, 
selama proses pembelajaran, guru harus terus membekali 
siswa dengan berbagai strategi berbicara agar siswa mampu 
berbicara dalam berbagai konteks dan tujuan.

Berdasarkan paparan di atas, tampak dengan jelas 
bahwa gambaran model pembelajaran keterampilan 
berbicara berbasis pendekatan komunikatif yang 
dikembangkan ini dapat disajikan seperti pada Tabel 6 
berikut.

Tabel 6. Gambaran Model Pembelajaran Keterampilan 
Berbicara Berbasis Pendekatan Komunikatif

No. Aspek Indikator

1. Teori yang 
melandasi

Teori pembelajaran bahasa, teori 
pembelajaran bahasa komunikatif, teori 
model pembelajaran, teori kognitif, dan teori 
konstruktivisme

2.
Komponen 
model yang 
dikembangkan
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Sintaks

Sintaks utama model pembelajaran 
yang dikembangakan, yaitu: mengenali 
konteks berbicara, menganalisis teks 
berbicara, menyusun teks berbicara, 
menyampaikan teks berbicara secara lisan, 
dan mengevaluasi/mengaitkan dengan teks 
berbicara terkait/relevan 

Sistem Sosial

Sistem sosial model yang dikembangkan 
adalah siswa bekerjasama dalam kelompok 
dengan norma-norma yang dianjurkan. 
Suasana kelas dikondosikan demokratis. 
Guru memfasilitasi siswa agar aktivitas 
pembelajaran berlangsung dengan baik.

Prinsip Reaksi
Prinsip reaksi model yang dikembangkan ini 
menempatkan guru sebagai fasilitator dan 
moderator.

Sistem Pendukung
Sistem pendukung model yang 
dikembangkan ini berupa buku model, buku 
guru, buku siswa, RPP, dan alat evaluasinya.

Dampak 
Instruksioanal dan 
Dampak Pengiring

Dampak instruksional dan dampak 
pengiring model yang dikembangkan 
ini adalah meningkatnya keterampilan 
berbicara siswa yang meliputi aspek 
kebahasaan dan nonkebahasaan. Aspek 
kebahasaan berupa tekanan, ucapan, 
kosakata/diksi, dan struktur kalimat, 
sedangkan aspek nonkebahasaan berupa 
kelancaran, penguasaan materi, sikap, dan 
keberaniaan.
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B a b  V I I

IMPLEMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 

BERBICARA BERBASIS PENDEKATAN 
KOMUNIKATIf DI SEKOLAH DASAR

PETA KONSEP

 
Implementa s i Model P embela ja r a n 
K eter a mpila n B er bic a r a  B er ba s is  

P endeka ta n K omunika tif di S ekola h Da s a r  

B er dis kus i B er wa wa nc a r a  B er pida to 

A. Implementasi Model Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Berbasis Pendekatan 
Komunikatif pada Pembelajaran Berpidato di 
Sekolah Dasar
Satuan Pendidikan  : SD

Kelas / Semester  : V/1

Pembelajaran Ke- : 1

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (4 x 35 menit)
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LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

 Kegiatan Pendahuluan
Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa •	
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar •	
kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.

Guru menginformasikan tema, subtema, materi •	
pokok, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan tujuan pembelajaran.

Guru menciptakan persepsi positif pada diri siswa •	
tentang keterampilan berbicara.

Guru menjelaskan cara kerja kelompok dan •	
penyelesaian tugas belajar.

Guru memotivasi siswa untuk memahami •	
pembelajaran berpidato.

Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi: •	
mengenali konteks, menganalisis teks, menyusun 
teks secara bersama, menyampaikan teks berbicara 
secara lisan, mengevaluasi, dan merefleksi.

Siswa dan guru bercurah pendapat tentang materi •	
yang akan dibelajarkan.
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Guru mengajak siswa menyanyikan lagu yang •	
terkait dengan materi yang akan dipelajari dengan 
menggunakan media yang sesuai.

Guru memberikan kegiatan permainan kepada •	
siswa.

Guru dan siswa mengamati gambar atau video yang •	
disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan.

Siswa diminta untuk merespon gambar atau video •	
yang disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan.

 Kegiatan Inti

 Mengenali Konteks Pidato
Siswa aktif menyimak pengenalan konteks pidato •	
yang dijelaskan oleh guru dengan memberikan 
pengantar tentang berbagai hal terkait dengan 
pidato.

Siswa aktif menyimak penjelasan guru yang •	
membuka wawasan siswa dengan menceritakan 
hebatnya presiden pertama Republik Indonesia, yaitu 
Ir. Soekarno dalam berpidato.

Siswa aktif memperhatikan gambar/video Presiden •	
RI I dalam berpidato yang ditampilkan oleh guru.

Siswa aktif menanggapi berbagai pertanyaan yang •	
diajukan oleh guru mengenai tokoh yang lain dalam 
berpidato.
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Menganalisis Teks Pidato
Siswa diminta untuk mengenal teks pidato mengenai •	
kebersihan.

Siswa diminta mengamati teks model pidato •	
“Kebersihan Sekolah”.

Siswa diminta untuk membaca teks pidato•	

Siswa diminta untuk memahami isi teks tersebut •	
dengan saksama.

Siswa diminta untuk mendiskusikan dan menjawab •	
beberapa pertanyaan pemahaman tentang isi teks 
pidato.

Siswa diminta untuk mempelajari dan mengenali •	
struktur pembangun teks pidato yang terdiri atas 
pembukaan, isi, dan penutup.

Siswa diminta menemukan struktur pembangun •	
teks pidato dalam teks model pidato dan menjawab 
beberapa pertanyaan.

Siswa diminta untuk memahami dan mengidentifikasi •	
beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam 
teks pidato, yaitu: kata benda, kata kerja, dan kata 
penghubung. 

 Menyusun Teks Pidato secara Bersama
Siswa diminta mencermati contoh teks pidato.•	

Siswa diminta untuk membaca teks pidato dengan •	
teliti.
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Siswa diminta untuk menentukan kerangkanya •	
dengan menggunakan tabel yang ada (tabel berisi 
struktur pembangun teks pidato).

Siswa diminta untuk menyusun teks pidato dengan •	
tema, “Pentingnya Menjaga Kesehatan dengan 
Makan secara Teratur” atau “Jagalah Sehatmu sebelum 
Sakitmu”. 

 Menyampaikan Teks Pidato secara Lisan
Siswa diminta untuk menyampaikan teks pidato yang •	
telah dibuat bersama kelompoknya di depan kelas.

Guru menekankan kepada siswa agar dapat •	
menentukan jenis berpidato yang akan digunakan.

Guru menekankan kepada siswa agar memperhatikan •	
keefektifan berbicara, yaitu: ucapan, tekanan, 
kosakata/diksi, struktur kalimat, kelancaran, sikap, 
penguasaan materi pidato, dan keberanian.

Guru meminta siswa untuk menyimak dan mencatat •	
isi pidato yang disampaikan oleh teman-temannya 
yang maju berpidato.

Guru mengarahkan siswa menggunakan tabel yang •	
ada (berisi pokok-pokok isi pidato).

 Mengevaluasi/Mengaitkan Teks Pidato Terkait/
Relevan
Guru meminta siswa untuk menyimak sebuah pidato, •	
yaitu: pidato yang ditayangkan di televisi atau di 
youtube, atau pidato yang disiarkan melalui radio.
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Guru meminta siswa untuk menuliskan pokok-pokok •	
isi dari pidato tersebut, dengan format seperti telah 
disiapkan.

Guru meminta siswa untuk menyampaikannya secara •	
lisan dengan memperhatikan keefektifan berbicara.

 Kegiatan Penutup
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan kegiatan •	
pembelajaran berpidato.

Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil•	  
perenungannya tentang pembelajaran berpidato 
pada kotak lembaran yang telah tersedia (simpulannya 
berkaitan dengan sikap, pengetahuan yang telah 
diperoleh, dan keterampilan yang telah didapatkan 
selama pembelajaran berlangsung).
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B. Implementasi Model Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Berbasis Pendekatan 
Komunikatif pada Pembelajaran Berdiskusi di 
Sekolah Dasar
Satuan Pendidikan  : SD

Kelas / Semester  : V/1

Pembelajaran Ke- : 2

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (4 x 35 menit)

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

 Kegiatan Pendahuluan
Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa •	
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar •	
kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.

Guru menginformasikan tema, subtema, materi •	
pokok, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan tujuan pembelajaran.

Guru menciptakan persepsi positif pada diri siswa •	
tentang keterampilan berbicara.

Guru menjelaskan cara kerja kelompok dan •	
penyelesaian tugas belajar.
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Guru memotivasi siswa untuk memahami •	
pembelajaran berdiskusi.

Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi: •	
mengenali konteks, menganalisis teks, menyusun 
teks secara bersama, menyampaikan teks berbicara 
secara lisan, mengevaluasi, dan merefleksi.

Siswa dan guru bercurah pendapat tentang materi •	
yang akan dibelajarkan.

Guru mengajak siswa menyanyikan lagu yang •	
terkait dengan materi yang akan dipelajari dengan 
menggunakan media yang sesuai.

Guru memberikan kegiatan permainan kepada •	
siswa.

Guru dan siswa mengamati gambar atau video yang •	
disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan.

Siswa diminta untuk merespon gambar atau video •	
yang disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan.

 Kegiatan Inti

 Mengenali Konteks Diskusi
Siswa aktif menyimak tujuan dan latar belakang •	
pembelajaran tentang diskusi.

Siswa diminta mengamati cara masyarakat •	
bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang 
berkembang di lingkungannya.

Guru meminta siswa untuk mengamati diskusi di •	
televisi atau media lainnya.
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Guru dapat menggunakan foto, gambar, film yang •	
bisa diunduh di internet.

Guru lalu membangun konteks dengan •	
memperlihatkan gambar yang berkaitan dengan teks 
diskusi.

Siswa aktif menanggapi berbagai pertanyaan dari •	
guru terkait hal-hal yang berhubungan dengan 
diskusi serta manfaat diskusi di dalam kehidupan 
sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah.

 Menganalisis Teks Diskusi
Siswa diminta untuk mengamati dan membaca •	
teks diskusi. Teks diskusi yang akan diamati adalah 
“Kebersihan Lingkungan Tanggung Jawab Siapa?”

Siswa diminta untuk membaca dan memahami teks •	
diskusi.

Siswa diminta menjawab pertanyaan yang terkait •	
teks diskusi.

Siswa diminta untuk mengamati struktur teks diskusi •	
yang terdiri atas tiga bagian, yaitu: isu, argumen yang 
mendukung, argumen menentang, dan simpulan.

Siswa diminta untuk memahami beberapa unsur •	
kebahasaan yang terdapat dalam teks diskusi, antara 
lain: menggunakan tanda hubung perlawanan 
seperti, namun, tetapi, sedangkan, tidak … tetapi, 
bukan … melainkan, menggunakan kohesi gramatikal, 
dan menggunakan kata modalitas.
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Siswa diminta untuk mengidentifikasi unsur •	
kebahasaan yang ada di dalam teks model diskusi 
yang berjudul ‘’Kebersihan Lingkungan Tanggung 
Jawab Siapa?”

 Menyusun Teks Diskusi secara Bersama
Siswa diminta untuk membaca contoh teks diskusi •	
dengan teliti.

Siswa diminta untuk menyusun kembali teks diskusi •	
dengan menyebutkan pokok-pokoknya saja dengan 
melengkapi kotak-kotak yang kosong pada diagram 
yang sudah disediakan (kotak-kotak yang kosong itu 
berisi isu, argumentasi yang mendukung, argumentasi 
yang menolak, dan simpulan tentang teks “Kebersihan 
Lingkungan Tanggung Jawab Siapa?”).

Siswa diminta untuk menyusun teks diskusi dengan •	
tema, “Dampak Positif dan Negatif Televisi bagi Anak”, 
atau “Dampak Jajan Sembarangan di Luar Sekolah.”

Siswa diminta juga untuk memilih sendiri tema diskusi •	
berdasarkan kesepakatan kelompoknya.

Siswa diminta untuk memperhatikan struktur teks •	
diskusi yang berupa isu, argumen mendukung, argumen 
menolak, dan simpulan seperti yang dilakukan pada 
kegiatan sebelumnya.

 Menyampaikan Teks Diskusi secara Lisan
Siswa diminta untuk menyampaikan•	  teks diskusi 
yang telah dibuat bersama kelompoknya di depan 
kelas berdasarkan tema yang telah dipilih.
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Guru juga meminta siswa untuk menentukan •	
moderator, notulis, dan penyajinya ketika berdiskusi.

Guru meminta siswa memperhatikan keefektifan •	
berbicara, yaitu: ucapan, tekanan, kosakata/diksi, 
struktur kalimat, kelancaran, sikap, penguasaan 
materi, dan keberanian.

Guru mengingatkan siswa agar dalam diskusi untuk •	
meminta tanggapan dan masukan dari teman-teman 
yang lain tentang isi teks diskusi.

Guru menjelaskan kepada siswa bahwa dalam diskusi •	
jangan lupa harus saling menghargai, baik pendapat 
atau sikap dengan mengedepankan kesantunan 
berbahasa dan etika. 

Guru meminta siswa untuk menyimak dan mencatat •	
isi pokok diskusi yang disampaikan oleh kelompok 
yang maju berdiskusi.

Guru meminta siswa untuk menggunakan tabel yang •	
telah disediakan (berisi pokok-pokok isi diskusi).

 Mengevaluasi/Mengaitkan Teks Pidato Terkait/
Relevan
Guru meminta siswa untuk mengamati dengan baik •	
dalam kehidupan sehari-harinya terkait orang-orang 
yang suka merokok.

Guru meminta siswa untuk melakukan wawancara •	
kepada orang yang merokok dan tidak merokok.
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Guru meminta siswa untuk menanyakan kepada •	
para narasumber terkait bagaimana pendapatnya 
mengenai rokok.

Guru meminta siswa menuliskannya ke dalam struktur •	
teks diskusi, yaitu: isu, argumen yang mendukung, 
argumen menentang, dan simpulan seperti format 
sebelumnya.

Guru meminta siswa untuk menyampaikannya secara •	
lisan dengan memperhatikan keefektifan berbicara.

 Kegiatan Penutup
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan kegiatan •	
pembelajaran berdiskusi.

Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil•	  
perenungannya tentang pembelajaran berdiskusi 
pada kotak lembaran yang telah tersedia (simpulannya 
berkaitan dengan sikap, pengetahuan yang telah 
diperoleh, dan keterampilan yang telah didapatkan 
selama pembelajaran berlangsung).
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C. Implementasi Model Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Berbasis Pendekatan 
Komunikatif pada Pembelajaran Berwawancara 
di Sekolah Dasar
Satuan Pendidikan  : SD

Kelas / Semester  : V/1

Pembelajaran Ke- : 3

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (4 x 35 menit)

 LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

 Kegiatan Pendahuluan
Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa •	
berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.

Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar •	
kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran.

Guru menginformasikan tema, subtema, materi •	
pokok, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
dan tujuan pembelajaran.

Guru menciptakan persepsi positif pada diri siswa •	
tentang keterampilan berbicara.

Guru menjelaskan cara kerja kelompok dan •	
penyelesaian tugas belajar.

Guru memotivasi siswa untuk memahami •	
pembelajaran berwawancara.
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Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi: •	
mengenali konteks, menganalisis teks, menyusun 
teks secara bersama, menyampaikan teks berbicara 
secara lisan, mengevaluasi, dan merefleksi.

Siswa dan guru bercurah pendapat tentang materi •	
yang akan dibelajarkan.

Guru mengajak siswa menyanyikan lagu yang •	
terkait dengan materi yang akan dipelajari dengan 
menggunakan media yang sesuai.

Guru memberikan kegiatan permainan kepada •	
siswa.

Guru dan siswa mengamati gambar atau video yang •	
disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan.

Siswa diminta untuk merespon gambar atau video •	
yang disajikan berdasarkan tema yang dibelajarkan

 Kegiatan Inti

 Mengenali Konteks Wawancara
Guru menyampaikan tujuan dan latar belakang •	
pembelajaran berwawancara.

Guru meminta siswa untuk mengamati kehidupan •	
sehari-harinya terkait berbagai pertemuan atau 
agenda yang membahas suatu hal dengan 
mendatangkan narasumber yang ahli.

Siswa diminta aktif merespon berbagai pertanyaan •	
yang berkaitan dengan wawancara dan manfaat 
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wawancara di dalam kehidupan sehari-hari, terutama 
di lingkungan sekolah.

Guru menarik minat siswa mempelajari teks wawancara •	
dengan mengamati gambar terkait berbagai model 
kegiatan wawancara dalam kehidupan sehari-hari.

 Menganalisis Teks Wawancara
Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan •	
pada teks wawancara “Wawancara Siswa dengan 
Pedagang Bakso”.

Guru meminta siswa untuk mengamati struktur teks •	
wawancara yang terdiri atas empat bagian, yaitu: 
judul, orientasi, isi, dan reorientasi.

Guru meminta siswa untuk menentukan judul, •	
orientasi, isi, dan reorientasi pada teks model 
wawancara.

Guru meminta siswa untuk membandingkan •	
jawabannya dengan yang telah ada.

Guru meminta siswa untuk memahami beberapa •	
unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks 
wawancara, antara lain: penggunaan tanda baca, kata 
ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung.

Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi unsur •	
kebahasaan yang ada di dalam teks model wawancara 
siswa dengan pedagang bakso.
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Menyusun Teks Wawancara secara Bersama
Guru meminta siswa untuk membaca contoh teks •	
wawancara dengan teliti.

Guru meminta siswa untuk menyusun kembali •	
dengan menyebutkan pokok-pokok teks wawancara 
dengan menggunakan tabel yang telah disediakan 
(tabel berisi judul, orientasi, isi, dan reorientasi).

Guru meminta siswa untuk membuat teks wawancara •	
antara siswa dengan narasumber. Narasumbernya, 
antara lain: guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, 
dan para pedagang di sekitar sekolah.

Guru meminta siswa untuk memilih salah satu •	
narasumber dari keempat narasumber tersebut 
berdasarkan kesepakatan kelompoknya. Kelompok 
yang satu dengan yang lain diusahakan berbeda 
narasumbernya.

Guru juga meminta siswa agar sebelum melakukan •	
wawancara untuk membuat terlebih dahulu daftar 
pertanyaan yang akan ditanyakan.

Guru meminta siswa untuk memperhatikan struktur •	
teks wawancara dalam menyusun teks wawancara. 

 Menyampaikan Teks Wawancara secara Lisan
Guru meminta siswa untuk melakukan wawancara •	
di depan kelas bersama teman kelompoknya 
berdasarkan teks wawancara yang telah dibuat.

Guru mengingatkan bahwa dalam melakukan •	
wawancara ini, salah satu dari anggota kelompok 



~   143   ~

akan berperan sebagai narasumber seperti yang 
telah dilakukan dengan narasumber sebenarnya, 
yaitu: kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, dan 
pedagang di sekitar sekolah.

Guru meminta siswa untuk memperhatikan •	
keefektifan berbicara, yaitu: ucapan, tekanan, 
kosakata/diksi, struktur kalimat, kelancaran, sikap, 
penguasaan materi, dan keberanian.

Guru meminta siswa untuk menyimak dan mencatat •	
isi wawancara yang disampaikan oleh kelompok yang 
maju berwawancara.

Guru mengarahkan siswa menggunakan tabel yang •	
telah disediakan (berisi pokok-pokok isi wawancara).

 Mengevaluasi/Mengaitkan Teks Pidato Terkait/
Relevan
Guru meminta siswa untuk melakukan wawancara •	
dengan orang tuanya (ibu/bapak) terkait makanan 
yang disukai dan tidak disukai olehnya.

Guru meminta siswa untuk memperhatikan struktur •	
teks wawancara yang berupa judul, orientasi, isi, 
dan reorientasi atau mengikuti tabel yang telah 
disediakan.

Guru meminta siswa untuk menyampaikannya secara •	
lisan dengan memperhatikan keefektifan berbicara.
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Kegiatan Penutup
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan kegiatan 1. 
pembelajaran berwawancara.

Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil2.  
perenungannya tentang pembelajaran berwawancara 
pada kotak lembaran yang telah tersedia (simpulannya 
berkaitan dengan sikap, pengetahuan yang telah 
diperoleh, dan keterampilan yang telah didapatkan 
selama pembelajaran berlangsung).
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B a b  V I I I
PENUTUP

Buku Model Pembelajaran Keterampilan Berbicara 
Berbasis Pendekatan Komunikatif di SD ini merupakan 
sebagian dari produk pengembangan yang digunakan untuk 
mengelola pembelajaran di kelas V SD. Buku ini bertujuan 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa, yang 
ditinjau dari dua aspek, yaitu: aspek kebahasaan maupun 
aspek nonkebahasaan. Aspek kebahasaan ini meliputi 
tekanan, ucapan, kosakata/diksi, dan struktur kalimat, 
sedangkan aspek nonkebahasaan meliputi kelancaran, 
penguasaan materi berbicara, siikap, dan keberaniaan/
ekspresi/mimik.

Tercapainya keterampilan berbicara siswa tersebut 
akan terjadi ketika interaksi antarsiswa, siswa dan guru, siswa 
dan narasumber menjadikan komunikasi nyata sebagai 
fokus pembelajaran. Artinya, kunci keberhasilan penerapan 
model ini ketika komunikasi nyata dalam kehidupan sehari-
hari siswa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Selain 
itu, pemahaman dan kemampuan guru dalam menggali 
situasi berbahasa dalam kehidupan sehari-hari siswa 
serta memberi toleransi pada kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa dalam berbahasa sangat menentukan 
ketercapaian tujuan pembelajaran.

Buku model ini disusun dengan mempertimbangkan 
karakteristik siswa di SD, teori-teori belajar, dan konteks 
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berbahasa dalam kehidupan siswa sehari-hari. Pada 
prinsipnya sesuai karakteristik anak SD, mereka belajar 
membutuhkan contoh konkret. Anak SD mudah belajar 
dengan cara mengalami langsung. Pembelajaran menjadi 
bermakna bagi anak apabila dikaitkan dalam konteks 
berbahasa yang dekat dengan kehidupannya. Apalagi, 
asumsi utama dalam belajar bahasa adalah belajar 
berkomunikasi. Oleh karena itu, konteks berbahasa yang 
dekat dengan kehidupan siswa ini menjadi dasar dalam 
pembelajaran berbicara.

Di samping menggunakan konteks berbahasa, model 
pembelajaran ini menggunakan siklus belajar berbasis 
teks yang terdiri atas lima tahap, yaitu: mengenali konteks 
berbicara, menganalisis teks berbicara, menyusun teks 
berbicara secara bersama, menyampaikan teks berbicara 
secara lisan, dan mengevaluasi/mengaitkan teks berbicara 
dengan teks terkait/relevan. Tahap mengenali konteks 
berbicara pada intinya adalah membangun pengetahuan 
siswa terkait topik yang dibicarakan. Pada tahap menganalisis 
teks berbicara, siswa diarahkan menemukan dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan seputar kebahasaan. Pada tahap 
menyusun teks berbicara secara bersama, siswa diarahkan 
menyusun teks berbicara secara bersama-sama dengan 
kelompoknya. Pada tahap menyampaikan teks berbicara 
secara lisan, siswa diarahkan menyajikan secara lisan teks 
berbicara yang telah dibuat dengan kelompoknya. Pada 
tahap mengevaluasi/ mengaitkan teks berbicara dengan 
teks terkait/pengaitan dengan teks-teks yang relevan, siswa 
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dapat diarahkan untuk mengaitkan teks-teks lain dalam 
konteks yang sama.

Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator 
dan moderator yang baik untuk memastikan bahwa 
pembelajaran berjalan dengan demokratis. Bahkan, guru 
harus mampu membangun interaksi siswa yang kondusif 
dan dinamis dalam kelompok kecil atau kelas. Guru juga 
diharapkan dapat membantu siswanya mengkonstruksi 
pengetahuan-nya melalui aktivitas kelompok atau diskusi 
kelas.

Buku model ini disusun agar guru mudah memahami 
dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran. 
Buku model ini merupakan salah satu alternatif rujukan 
bagi guru untuk meningkatkan kompetensi komunikatif 
dan keterampilan berbicara siswa secara bersamaan. 
Guru diharapkan memiliki sudut pandang bahwa buku 
ini merupakan bagian dari sebuah proses perbaikan dan 
melihat secara positif sisi keterpaduan sebuah proses yang 
menghendaki relevansi kegiatan pembelajaran dengan 
realitas yang akan dituju siswa yaitu agar siswa memiliki 
bekal yang cukup berupa keterampilan berbicara yang baik 
dan dapat dimanfaatkannya dalam kehidupan, baik kini 
maupun nanti.
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