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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Kooperatif   

 

Pembelajaran kooperatif atau Cooperative learning berasal dari kata 

cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim 

(Isjoni, 2007:15). Selain itu pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran yang mengkondisikan siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaborasi yang beranggotakan empat 

orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru (Slavin, 2008: 8). 

Sedangkan menurut Amri dan Ahmadi (2010: 90), pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu model pembelajaran yang mendukung pembelajaran 

kontekstual. Sistem pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai 

sistem kerja/belajar kelompok yang terstruktur. Kemudian menurut Rusman 

(2012: 202), pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai 

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.  

 

Terdapat  tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran 

kooperatif menurut Nur (2005: 3) adalah sebagai berikut: (1) Penghargaan 
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kelompok; pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok 

untuk memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh 

jika kelompok mencapi kriteria yang telah ditentukan oleh penampilan 

individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar 

personal yang saling mendukung, saling membantu, dan saling peduli, 

(2) Pertanggungjawaban individu; keberhasilan kelompok tergantung dari 

semua anggota kelompok.  Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan 

pada aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. 

Adanya pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan seiap anggota 

siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya tanpa bantuan teman 

sekelompoknya, dan (3) Kesempatan yang sama untuk mencapai 

keberhasilan; pembelajaran kooperatif metode skoring yang mencakup nilai 

perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari 

yang terdahulu. Dengan menggunakan metode skoring ini baik yang 

berprestasi rendah, sedang atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan 

untuk berhasil dan melakukan yang terbaik pada kelompoknya. 

 

Pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelompok belum tentu 

mencerminkan pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu,  menurut Johnson 

(dalam Tran, 2012: 2) terdapat lima elemen dasar dalam pembelajaran 

kooperatif. Kelima elemen dasar tersebut dinyatakan sebagai berikut: (1) 

Saling ketergantungan positif, (2) Interaksi promotif, (3) Tanggung jawab 

perorangan, (4) Keterampilan interpersonal dan sosial, dan (5) Kualitas antar 

anggota kelompok.  
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Menurut Jauhar (2011: 54), pembelajaran kooperatif memiliki sintaks/fase-

fase sebagai berikut:  

Tabel 1. Sintaks/fase-fase pembelajaran kooperatif 

 

Fase Peran Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa  

Menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa belajar  

2. Menyajikan informasi  

 

Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan cara demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan  

3. Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar  

 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

cara membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien  

4. Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar  

 

Membimbing kelompok dalam belajar, 

yaitu pada saat mereka mengerjakan 

tugas  

5. Evaluasi  

 

Mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari kelompok 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya  

6. Memberikan penghargaan  

 

Memberi pengharagaan kepada 

individu ataupun kelompok yang 

mendapatkan hasil yang baik. Misalnya 

dengan memberi hadiah  

 

Pembelajaran kooperatif memberikan keuntungan baik pada siswa kelompok 

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-

tugas akademiknya. Hal lain yang mendukung adalah bahwa di dalam proses 

pembelajaran kooperatif akan memberikan peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama 

lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan 

kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain (Trianto, 2009: 59). 

Menurut Johnson dan Johnson (dalam Kam-wing, 2004: 2) poin penting 

dalam pembelajaran kooperatif adalah  praktek instruksional dimana siswa 
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saling membantu satu sama lain untuk belajar di dalam kelompok kecil 

menuju tujuan bersama. Sedangkan menurut Eggen dan Kauchak (2012: 136)  

pembelajaran kooperatif dipandang sebagai strategi mengajar yang 

memberikan peran terstruktur bagi siswa seraya menekankan interaksi siswa-

siswa. Menurut pendapat Ratumanan (dalam Trianto, 2009: 62) interaksi yang 

terjadi dalam pembelajaran kooperatif dapat memacu terbentuknya ide baru 

dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Lebih lanjut Slavin (dalam 

Rusman, 2012: 201) menerangkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif 

dibolehkan terjadinya pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif menjadikan guru lebih berperan 

sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung kearah 

pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak 

banyak memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga harus membangun 

pengetahuan dalam pikirannya. Siswa mempunyai kesempatan untuk 

mendapatkan pengalaman langsung untuk menerapkan ide-ide mereka, ini 

merupakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-

ide mereka sendiri.  

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing, oleh karena itu dibutuhkan kejelian guru dalam memilih model 

pembelajaran yang akan diterapkan di kelas.  Sehingga, pemilihan model 

pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan 

dipelajari dan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari 

model tersebut.  Jarolimek dan Parker (dalam Nurfarida, 2009: 19), 

menyatakan keunggulan yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif adalah: 
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a. Saling ketergantungan yang positif. 

b. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

c. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

d. Suasana kelas rileks dan menyenangkan. 

e. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan guru. 

f. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan.  

Adapun kelemahan dari model pembelajaran ini adalah: 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, sehingga 

lebih banyak memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga. 

b. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai 

agar proses pembelajaran berjalan lancar. 

c. Selama diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan meluasnya 

topik permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

d. Saat berdiskusi, terkadang cenderung didominasi oleh seseorang, 

sehingga dapat mengakibatkan siswa lain menjadi pasif.  

 

B. Pembelajaran Numbred Heads Together (NHT) 

 

Pembelajaran NHT adalah metode pembelajaran dengan cara setiap siswa 

diberikan nomor dan dibuat suatu kelompok , kemudian secara acak guru 

memanggil nomor dari siswa (Hamdani. 2011: 89). Sedangkan menurut 

Trianto (2010:82) pembelajaran kooperatif  NHT atau penomoran berpikir 

bersama  merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur 

kelas tradisional. Kemudian menurut Lie (2008 :59) model pembelajaran 

kooperatif  NHT memberi  kesempatan kepada siswa untuk membagikan ide-
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ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat serta mendorong siswa 

untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Teknik ini melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran 

untuk mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.  

NHT menugaskan siswa dalam kelompoknya untuk bersaing dalam 

menjawab pertanyaan. Hal penting dalam suatu kelompok harus 

mempunyai tingkat kemampuan agar setiap anggotanya dapat merasa 

nyaman. Kelompok NHT harus berdiskusi dan menyetujui jawaban 

terlebih dahulu sebelum mereka menjawab, sehingga siswa dapat berbagi 

keahlian dan menyatukan jawaban satu sama lain untuk memperoleh 

jawaban yang paling tepat (Brenda dan Rownia. 2005: 47). 

 

Pembelajaran kooperatif  NHT juga memiliki suatu tujuan khusus 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif lain. Menurut Huda 

(2014: 203) tujuan dari pembelajaran NHT  adalah memberi kesempatan 

kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban 

yang paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerja sama siswa, NHT juga 

bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Dengan 

demikian rasa persatuan dan semangat dalam memberikan ide-ide akan sangat 

terlihat. Demikian pula menurut Ibrahim (2000:28) yaitu pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dapat memotivasi setiap siswa menjadi siap semua, dapat 

melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh dan siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai.  

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif NHT menurut 

Hamdani (2011: 90) adalah sebagai berikut : 

1. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam kelompok 

mendapat nomor. 
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2. Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk 

mengerjakannya. 

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa 

setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. 

4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya 

dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. 

5. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk 

nomor lain. 

6. Kesimpulan.  

 

Untuk lebih jelasnya  Trianto (2010: 82-83) membagi langkah-langkah yang 

dilakukan guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks NHT yaitu: 

1. Fase 1: Penomoran 

Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 5-6 orang dan 

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

2. Fase 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa.  Pertanyaan dapat 

bervariasi.  Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat 

tanya.   

3. Fase 3: Berpikir Bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

4. Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan untuk seluruh kelas. 

 

Dalam pembelajaran kooperatif teknik NHT siswa lebih bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan karena dalam pembelajaran ini tiap siswa 

memiliki kesempatan yang sama untuk mempresentasikan hasil diskusi 
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walaupun bekerja dalam satu kelompok. Oleh karena itu semua anggota 

kelompok dituntut untuk berdiskusi, dan berbagi informasi sehingga tiap 

anggota kelompok benar-benar memahami materi pembelajaran yang 

didiskusikan, tidak ada anggota kelompok yang mengandalkan teman satu 

kelompoknya yang memiliki kemampuan akademik tinggi. 

 

Selain itu,pembelajaran kooperatif NHT juga memiliki kelebihan dan 

kekurangannya. Kelebihan dari model NHT ini menurut Hamdani (2011:90) 

adalah: 

1. Setiap siswa menjadi siap semua. 

2. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Kemudian kelebihan pembelajaran NHT tersebut juga di sampaikan oleh Hill 

dan Hill (dalam Arief, 2004: 28) yaitu: 

1. Meningkatkan prestasi siwa. 

2. Memperdalam pemahaman siswa. 

3. Menyenangkan siswa dalam belajar. 

4. Mengembangkan sikap positif siswa. 

5. Mengembangkan rasa percaya diri siswa. 

6. Mengembangkan rasa saling memiliki. 

7. Mengembangkan ketrampilan untuk masa deepan. 

8. Mengembangkan sikap kepemimpinan siswa. 

 

Selain kelebihan dalam pembelajarn NHT juga terdapat kelemahan. Adapun 

kelemahan dalam pembelajaran NHT menurut Hamdani (2011:90)  adalah: 

1. Kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 
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Menurut Hill dan Hill (dalam Arief, 2004:28), kekurangan dari model 

pembelajaran NHT  adalah : 

1. Membutuhkan waktu yang lama . 

2. Membutuhkan kemampuan yang khusus untuk melakukan atau 

menerapkan metode. 

3. Menuntut sikap siswa untuk suka bekerja sama. 

 

C. Hasil Belajar  

 

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang disampaikan. 

Dengan kata lain, hasil belajar merupakan bukti adanya proses belajar-

mengajar antara guru dan siswa. Selain itu hasil belajar merupakan tolak ukur 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar dapat juga dikatakan 

sebagai hasil akhir dari proses belajar mengajar serta merupakan perwujudan 

dari kemampuan diri yang optimal setelah menerima pelajaran. Menurut 

Sanjaya (2008:22) dalam sitem pendidikan nasional  rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klarifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi 3 ranah yaitu: ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

Berdasarkan PP. Nomor  19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

pasal 66 ayat (1) di jelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik 

dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan 

perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya ayat (2) 

menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk (a) 
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menilai pencapaian kompetensi peserta didik ; (b) bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar ; (c) memperbaiki proses pembelajaran. 

 

Adanya standar nasional pendidikan maka terbentuklah tujuan dari penilaian 

hasil belajar. Tujuan  penilaian hasil belajar menurut Tatang (2012 : 234)  

terdapat 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu 

(a) menilai pencapaian kompetensi anak didik ; (b) memperbaiki proses 

pembelajaran ; (c) bahan penyusunan laporan kemajuan pelajar anak didik. 

Sedangkan tujuan khususnya yaitu (a) mengetahui kemajuan dan hasil belajar 

anak didik ; (b) mendiagnosis kesulitan belajar ; (c) memberikan umpan balik/ 

perbaikan proses belajar ; (d) mengajar ; (e) penentuan kenaikan kelas ; (f) 

memotivasi anak didik dengan cara mengenal dan memahami diri dan 

merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. 

 

Selain itu, tinggi rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Djamarah (2006: 176-177) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi proses serta hasil belajar. Faktor utamanya adalah faktor 

luar dan faktor dalam. Faktor luar yang mempengaruhi proses serta hasil belajar 

meliputi lingkungan serta instrumental. Lingkungan yang dimaksud disini 

adalah  lingkungan alami serta lingkungan sosial budaya. Faktor instrumental 

antara lain kurikulum, program, sarana dan fasilitas, serta guru. Sedangkan 

untuk faktor dalam yang mempengaruhi proses dan hasil belajar  antara lain 

fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis meliputi kondisi fisiologis dan 

kondisi pancaindra. Sedangkan faktor psikologis antara lain minat, kecerdasan, 

bakat, motivasi serta kemampuan kognitif. 
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D. Kemampuan Komunikasi Lisan 

 

Komunikasi adalah suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam 

kehidupan manusia.  Kata komunikasi berasal dari bahasa latin “communis” 

yang berarti “bersama. Sedangkan menurut kamus, definisi komunikasi dapat 

meliputi ungkapan-ungkapan seperti berbagai informasi atau pengetahuan, 

memberi gagasan atau bertukar pemikiran, informasi, atau yang sejenisnya 

dengan tulisan atau ucapan (Hutagalung, 2007: 65). 

 

Sedangkan mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan yang 

berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan. Keterampilan 

mengkomunikasikan dapat dikembangkan dengan menghimpun informasi dari 

grafik atau gambar yang menjelaskan benda-benda serta kejadian-kejadian 

secara rinci. Kemampuan untuk memilih penjelasan yang tepat tentang benda, 

organisme, dan kejadian merupakan  dasar untuk komunikasi lisan secara 

efektif (Sapriati,dkk, 2009: 40). 

 

Secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian 

pesan dari suatu sumber ke penerima dengan maksud untuk mempengaruhi 

penerima pesan. Dari konsep di atas paling tidak ada 2 hal yang memaknai 

komunikasi. Pertama, komunikasi adalah suatu proses, yakni aktivitas untuk 

mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian proses komunikasi 

terjadi bukan secara kebetulan, tetapi dirancang dan diarahkan kepada 

pencapaian tujuan. Kedua, dalam proses komunikasi selamanya melibatkan 

tiga komponen penting, yakni sumber pesan, yaitu orang yang menyampaikan 

atau mengomunikasikan sesuatu, pesan, yaitu segala sesuatu yang ingin 
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disampaikan atau materi komunikasi, dan penerima pesan, yaitu orang yang 

menerima informasi. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen dasar 

dalam proses komunikasi. Manakala hilang salah satu komponen maka hilang 

pula makna komunikasi (Sanjaya, 2012 :79 ). 

 

Komunikasi bersifat kompleks dan merupakan proses pertukaran antara 

beberapa orang, seperti yang dinyatakan  Johnstone dan Robinson (2012 : 2) 

bahwa komunikasi dapat didefinisikan dalam bermacam-macam cara 

tergantung pada pengaturan, konteks, sifat atau fokus studi, lingkungan, atau 

lingkungan budaya. Sedangkan menurut Pie (dalam Johnston dan 

Robinson,2012 : 2) menyatakan bahwa komunikasi didasarkan pada nilai-nilai 

simbolik dan dengan proses pengekspresian yang berbeda-beda seperti kata, 

suara, bahasa tubuh, tulisan dan gambar. Semua diakumulasi menjadi 

pengalaman dan  ditransmisikan antara individu, generasi, zaman, ras, dan 

budaya dalam beberapa bentuk seperti berbicara, menulis, bahasa tubuh atau 

simbol. Dalam arti luas, bahwa sebagai bentuk komunikasi, bahasa menjadi 

komponen utama dalam semua kegiatan manusia, sebagai komunitas 

pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. 

 

Menurut Wisnuwardhani dan Mashoedi (2012: 38-90),  salah satu unsur 

komunikasi yaitu konteks. Dalam komunikasi, konteks  adalah lingkungan saat 

komunikasi terjadi. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan fisik, seperti 

ruang kelas, ruang rapat dan ruang tunggu dokter yang tentunya akan 

mempengaruhi topik ataupun cara berbicara orang-orang yang berkomunikasi 

disana. Pengirim dan penerima pesan merupakan unsur komunikasi berikutnya 
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yang sangat penting dalam kominukasi. Adanya keinginan dari pengirim untuk 

menyampaikan pesan kepada seseorang (dalam hal ini penerima) 

memungkinkan terjadinya komunikasi. Lebih lanjut unsur berikutnya adalah 

pesan yang akan disampaikan . Pesan dapat berupa pesan verbal atau 

nonverbal. Pesan yang merupakan tanggapan dari penerima kepada pengirim 

disebut umpan balik (feedback). Saluran merupakan unsur komunikasi, yaitu 

berupa media yang digunakan dalam komunikasi. Masing-masing media yang 

digunakan tentunya akan menimbulkan efek yang berbeda pada penerima 

antara lain efek dapat berupa penambahan informasi baru bagi seseorang 

(aspek kognitif), menimbulkan perasaan suka atau tidak suka (aspek afektif), 

atau membuat seseorang mampu melakukan kegiatan tertentu (aspek 

psikomotor). Hal serupa juga dinyatakan oleh Iriantara (2014: 8-9) bahwa 

unsur atau komponen komunikasi terdari dari 8 faktor yaitu komunikator, 

pesan, media atau saluran komunikasi, komunikan, efek, umpan balik, 

gangguan komunikasi dan lingkungan. Terlihat dengan jelas bahwa proses 

komunikasi melibatkan berbagai aspek yang saling berkesinambungan. 

 

Aspek pada proses komunikasi melibatkan seluruh rasa, pengalaman, emosi, 

kecerdasan dan kondisi lingkungan. Dalam istilah umum yang sederhana, 

proses komunikasi berupa arus pesan melalui suatu saluran dari sumber pesan 

atau informasi menuju penerima pesan. Sebelum pesan dikirim, pesan harus 

diwujudkan dalam bentuk penggalan-penggalan informasi yang dikirimkan 

dengan mengunakan sarana komunikasi. Ketika pesan yang dikirim sampai 

pada penerima, pesan tersebut harus dapat ditafsirkan. Pesan yang sampai 

kepada pihak penerima tidak selalu tepat sebagaimana yang dimaksudkan oleh 
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pihak pengirim pesan. Hal ini disebabkan terjadinya faktor-faktor gangguan 

yang terjadi pada penyusunan  penggalan informasi, atau pada penafsiran pesan 

di pihak penerima. Jelaslah bahwa pada komunikasi efektif unsur pemahaman 

dan keselarasan memegang peranan penting didalam penyampaian suatu 

informasi/pesan untuk merangsang penerima pesan agar mempunyai 

pemahaman yang sepadan “bergerak” dalam kerangka pemahaman, pemikiran 

yang sama dengan pengirim pesan  (Hutagalung, 2007: 66).  

 

Menurut Darojah  (2011: 21) proses komunikasi tersebut  berupa transformasi 

nilai-nilai, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sedangkan objek  sasaran 

yang menerima proses adalah siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju 

ke arah pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. Untuk menjaga 

proses ini agar berlangsung dengan baik, dituntut adanya hubungan edukatif yang 

baik antara pengajar atau pendidik dengan anak didik atau siswa yang bertujuan 

agar terjalin komunikasi yang efektif.    

 

Untuk senantiasa berkomunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari, individu 

juga harus memahami tata cara berbicara yang baik untuk lebih memperkaya 

wawasan dalam melakukan komunikasi efektif seperti yang dinyatakan oleh 

Hutagalung (2007: 68-69), yaitu: 

a. Lihatlah lawan bicara tatapa 

Melihat lawan bicara dengan tatapan atau pandangan yang bersahabat tanpa 

mengesankan kejenuhan atau kegelisahan terhadap lawan bicara, karena hal 

ini akan menimbulkan ketersinggungan.  

b. Suara harus terdengar jelas 

Suara yang dikeluarkan harus terdengar dengan jelas dan tidak bergumam. 
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c. Ekspresi wajah yang menyenangkan  

Menampilkanlah ekspresi wajah yang bersahabat selama komunikasi 

berlangsung, bukan menampakkan wajah yang sinis ataupun cemberut. 

d. Tata bahasa yang baik 

Gunakanlah bahasa yang sesuai dengan kondisi dan situasi selama 

komunikasi berlangsung 

e. Pembicaraan mudah dimengerti, singkat dan jelas 

Menggunakan susunan kata yang tepat untuk diucapkan, jangan terlalu 

panjang, berbelit-belit ataupun susah untuk dipahami 

Menurut (Johnstone dan Robinson, 2012: 2) elemen konsep komunikasi yang 

efektif  meliputi teknik mendengarkan aktif seperti mengklarifikasi untuk 

memastikan pemahaman. Ini juga mencakup empati terhadap sudut pandang 

orang lain, dengan ketertarikan terhadap sesuatu yang orang lain sampaikan. 

Rasa saling percaya penting untuk meningkatkan kejujuran sehingga 

komunikasi menjadi lebih bermakna. Komponen lain adalah pengakuan dari 

prasangka, atau bagaimana memandang orang lain, dan bagaimana yang 

dapat mempengaruhi komunikasi dengan orang tersebut.  

  

Komunikasi dikatakan efektif  apabila orang berhasil menyampaikan apa 

yang dimaksudkannya. Secara umum, komunikasi dinilai efektif bila 

rangsangan yang diberikan dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau 

sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh 

penerima. Adapun ukuran bagi komunikasi efektif yaitu pemahaman, 

kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan 

(Tubbs dan Moss, 2001 : 22-23). 
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Agar dapat menjadi pembicara yang baik, harus  berbicara secara efektif dan 

efisien selain menguasai masalah yang dibicarakan juga harus memperlihatkan 

keberanian. Kemudian pembicara juga harus dapat berbicara dengan jelas dan 

tepat. Menurut Arsjad dan Mukti (dalam Darojah, 2011: 26) terdapat dua faktor 

yang harus diperhatikan pembicara agar dapat berbicara secara efektif dan efisien, 

yaitu faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan.  

1. Faktor-Faktor Kebahasaan  

a. Ketepatan Ucapan  

Seorang pembicara harus mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat 

agar tidak  mengalihkan perhatian pendengar. Pola ucapan, artikulasi dan 

gaya setiap orang berbeda dan bisa berubah-ubah sesuai dengan pokok 

pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Selain itu, pembicara juga harus bisa 

menempatkan penggunaan istilah, sisipan bahasa asing atau daerah secara 

tepat dalam sebuah pembicaraan.  

 

b. Penempatan Tekanan, Nada, Sendi, dan Durasi yang Sesuai  

Kesesuaian tekanan, nada, sendi dan durasi merupakan daya tarik dan 

faktor penentu dalam topik pembicaraan.  Jika hal tersebut tidak sesuai 

dalam penempatannya maka perhatian pendengar dapat beralih sehingga 

pokok pembicaraan yang disampaikan kurang diperhatikan.  

c. Pilihan Kata (Diksi)  

Pilihan kata yang digunakan oleh pembicara hendaknya jelas, tepat dan 

bervariasi, sehingga pendengar  mudah mengerti maksud yang 

disampaikan oleh pembicara. Selain itu pembicara lebih baik 

menggunakan kata-kata yang populer dan konkret dengan variasi yang 

tidak monoton. 
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d. Ketepatan Sasaran Pembicaraan  

Ketepatan sasaran pembicaraan berkaitan dengan penggunaan kalimat 

yang efektif dalam komunikasi. Ciri kalimat efektif ada empat, yaitu 

keutuhan, perpautan, pemusatan perhatian, dan kehematan. Keutuhan 

maksudnya setiap kata betul-betul merupakan bagian yang padu dari 

kalimat. Keutuhan kalimat akan rusak karena ketiadaan subjek atau adanya 

kerancuan. Perpautan memiliki makna bahwa pertalian unsur-unsur 

kalimat saling terkait dalam satu pokok bahasan dan saling mendukung 

sehingga tidak berdiri sendiri. Pemusatan perhatian dalam hal ini memiliki 

arti pembicaraan memiliki topik yang jelas dan tidak melebar kemana-

mana. Fungsi kehematan memiliki arti bahwa kalimat yang digunakan 

singkat dan padat tetapi sudah mewakili atau mencakup topik yang 

dibicarakan sehingga tidak ada kata-kata yang mubazir. Hal yang 

disampaikan dan diterima tersebut dapat berupa ide, gagasan, pengertian, 

atau informasi. Kalimat yang efektif akan membuat isi atau maksud yang 

disampaikan tergambar lengkap dalam pikiran pendengar sama seperti 

yang disampaikan pembicara.  

 

2. Faktor-Faktor Nonkebahasaan  

Keefektifan berbicara tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan seperti 

yang telah diuraikan di atas, tetapi juga ditentukan oleh faktor nonkebahasaan. 

Dalam sebuah pembicaraan, faktor nonkebahasaan ini sangat mempengaruhi 

keefektifan dalam berbicara.  

a. Sikap Wajar, Tenang, dan Tidak Kaku  

Seorang pembicara yang baik ketika berbicara di depan umum seharusnya 

memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur koordinasi tubuhnya. 
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Seperti sikap tubuh yang wajar, yaitu dengan tidak bersikap berlebihan 

seperti terlalu banyak berkedip dan menggunakan gerakan tangan yang 

tidak penting. Sikap ini sangat ditentukan oleh situasi, tempat, dan 

penguasaan materi. Penguasaan materi yang baik setidaknya akan 

menghilangkan kegugupan. Sikap tenang ditunjukkan dengan tidak terlihat 

grogi atau gelisah, tidak terlihat takut, tidak sering berpindah posisi dan 

sebagainya. Sikap yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan situasi 

pembicaraan akan mendukung keberhasilan pembicara dalam 

menyampaikan ide-idenya.  

b. Pandangan Harus Diarahkan Kepada Lawan Bicara  

Ketika berbicara di depan umum hendaknya seorang pembicara 

mengarahkan pandangannya kepada lawan bicara. Hal ini dimaksudkan 

sebagai bagian dari bentuk penghormatan kepada lawan bicara. Selain itu, 

pembicara juga dapat mengetahui reaksi lawan bicara terhadap 

pembicaraan yang disampaikannya, sehingga pembicara dapat 

memposisikan diri agar dapat menguasai situasi dengan baik.  

c. Kesediaan Menghargai Pendapat Orang Lain  

Dalam menyampaikan isi pembicaraan, seorang pembicara hendaknya 

memiliki sikap terbuka dalam arti dapat menerima pendapat pihak lain, 

bersedia menerima kritik, dan bersedia mengubah pendapatnya jika 

ternyata pendapat tersebut tidak benar.  

e. Gerak-Gerik dan Mimik yang Tepat  

Gerak-gerik dan mimik yang tepat juga mendukung keberhasilan tujuan 

pembicaraan seorang pembicara. Hal-hal yang penting selain mendapat 
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tekanan, biasanya dibantu dengan gerak tangan atau mimik. Hal ini dapat 

menghidupkan komunikasi agar tidak kaku.  

f. Kenyaringan Suara  

Kenyaringan suara berkaitan dengan situasi tempat, jumlah pendengar, dan 

akustik. Situasi tempat berhubungan ruang tertutup atau di ruang terbuka. 

Jumlah pendengar juga mempengaruhi pembicara dalam mengatur volume 

suaranya. Semakin banyak jumlah pendengar, semakin keras volume suara 

pembicara agar mampu mengatasi situasi. Akustik yang dimaksud adalah 

seorang pembicara harus menyeimbangkan suaranya dengan suara musik 

yang mengiringi agar pendengar tetap mampu menangkap isi pembicaraan 

dengan baik.  

g. Kelancaran  

Kelancaran artinya penggunaan kalimat lisan yang tidak terlalu cepat 

dalam pengucapan, tidak terputus-putus, dan jarak antar kata tetap atau 

ajek. Kelancaran juga didukung oleh kemampuan olah vokal pembicara 

yang tepat tanpa ada sisipan bunyi /e/, /anu/, /em/, dan sebagainya.  

h. Relevansi/Penalaran  

Relevansi atau penalaran berkaitan dengan tepat tidaknya isi pembicaraan 

dengan topik yang sedang dibicarakan. Selain itu, relevansi juga berkaitan 

dengan apakah penggunaan kalimat-kalimat tersebut saling mendukung 

dalam konteks pembicaraan atau tidak. 

i. Penguasaan Topik  

Seseorang yang menguasai topik dengan baik akan lebih mudah dalam 

meyakinkan pendengar. Selain itu pendengar akan lebih percaya dan 

apresiatif terhadap apa yang diungkapkan oleh pembicara yang telah 
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menguasai topik. Oleh karena itu, penguasaan topik yang baik akan 

menumbuhkan keberanian dan kelancaran yang mendukung keberhasilan 

pembicaraan. 

 

Tujuan berbicara menurut Tarigan (dalam Darojah, 2011: 24) terdiri darit tiga 

macam  yaitu, (1) memberitahukan, melaporkan (to inform), (2) menjamu, 

menghibur (to entertain), dan (3) membujuk, mengajak, mendesak, dan 

meyakinkan (to persuade). Semua orang dalam setiap kegiatan yang  

menggunakan komunikasi sebagai sarananya perlu memiliki keterampilan 

berbicara. Apalagi seorang pelajar dan pengajar dalam dunia pendidikan 

selalu membutuhkan komunikasi yang baik agar proses belajar mengajar bisa 

berjalan dengan lancar. Sebab menurut Iriantara (2014: 127), komponen 

penting dalam pembelajaran di ruang kelas adalah terjadinya interaksi sosial 

dan interaksi komunikatif diantara sesama siswa dan antara siswa dengan 

gurunya. Kemampuan guru menyampaikan bahan pelajaran secara jelas tentu 

penting bagi proses pembelajaran. Begitu juga dengan kemampuan 

komunikatif siswa dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan 

pandangannya atau bahkan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap satu 

gagasan, menjadi prasyarat penting berjalannya proses pembelajaran yang 

baik.  

 

Untuk memudahkan proses komunikasi saat pembelajaran berlangsung di 

dalam kelas sering dilakukan pembagian kelompok belajar. Pada kelompok 

belajar, setiap siswa harus mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Jhonson (dalam Tran, 2012 : 2) terdapat beberapa 
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hal yang harus dilakukan untuk mencapai  tujuan bersama tersebut, yaitu 

saling memahami dan percaya satu sama lain, berkomunikasi secara akurat 

dan tidak membingungkan, menerima dan mendukung satu sama lain, 

menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. 

 

Komunikasi kelompok merupakan salah satu subsistem dari sistem 

komunikasi. Salah satunya adalah kelompok kecil. kelompok kecil diartikan 

sebagai “proses pertukaran pesan verbal dan nonverbal antara tiga orang atau 

lebih anggota kelompok yang bertujuan untuk saling mempengaruhi”. 

Komunikasi kelompok kecil dapat terjadi antara lain di masjid, gereja, dalam 

lingkungan sosial, dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Dinamika 

kelompok adalah bidang penelitian yang menarik untuk dikaji, yang 

cenderung diarahkan pada komunikasi kelompok kecil yang berkecimpung 

dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dengan demikian, 

komunikasi kelompok kecil lebih banyak dilakukan sebagai cara untuk 

menyempurnakan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kelompok (Tubbs 

dan Moss, 2001 : 17). Sedangkan kelompok-kelompok kecil yang dibentuk di 

kelas bukan sekedar untuk mengerjakan tugas terstruktur, melainkan juga 

untuk mendorong kelompok-kelompok itu menjadi semacam komunitas 

pembelajaran. Adanya komunitas-komunitas pembelajaran inilah yang 

dianggap menjadi bagian penting dari proses pembelajaran melalui 

komunikasi dan interaksi diantara sesama siswa dan antara siswa dengan 

gurunya (Iriantara, 2014 : 128). 
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Menurut Bostrom (dalam Tubbs dan Moss. 2001: 159-165), berbicara paling 

banyak dalam suatu diskusi kelompok kecil akan membuat mereka merasa 

puas terhadap  diskusi itu dan mereka yang berpartisipasi paling sedikit 

merasa paling tidak puas. Jelas bahwa secara umum, berbicara lebih 

menyenangkan daripada mendengakan orang lain berbicara. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor, meliputi memperoleh pengakuan sosial, 

mengemukakan topik yang sesuai dengan minat dan menarik perhatian orang 

lain. 

 

Mendengarkan sesungguhnya suatu proses yang rumit yang melibatkan empat  

unsur: (1) mendengar, (2) memperhartikan, (3) memahami dan (4) mengingat. 

Mendengar merupakan proses fisiologis otomatik penerimaan rangsangan 

pendengaran. Memperhatikan rangsangan dilingkungan berarti memusatkan  

kesadaran pada rangsangan khusus. Memahami biasnya diartikan sebagai 

proses pemberian makna pada kata yang didengar , sesuai dengan makna 

yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Mengingat adalah menyimpan 

informasi untuk diperoleh kembali.  

 

Syarat untuk berkembangnya kemampuan interaksi antara satu individu 

dengan individu lainnya salah satunya adalah berkembangnya kemampuan 

komunikasi . Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut antara lain adalah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan dan berargumentasi secara lisan 

atau tulisan, mengajukan atau menjawab pertanyaan, dan berdiskusi baik 
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dalam kelompok kecil maupun kelas (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, 

2007: 166-167). 

 

Komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi 

tertulis. Menurut Aw (2011: 22) komunikasi lisan (oral communication) ialah 

proses pengiriman pesan dengan bahasa lisan. Komunikasi lisan memiliki 

beberapa keuntungan yaitu: 

1. Keuntungan terbesar dari komunikasi lisan adalah kecepatannya, dalam arti 

ketika kita melakukan tindakan komunikasi dengan orang lain, pesan dapat 

disampaikan dengan segera. Aspek kecepatan ini akan bermakna kalau 

waktu menjadi persoalan yang esensial. 

2. Munculnya umpan balik segera (instant feedback). Artinya penerima pesan 

dapat dengan segera memberi tanggapan atas pesan-pesan yang 

disampaikan. 

3. Memberi kesempatan kepada pengirim pesan untuk mengendalikan situasi, 

dalam arti sender dapat melihat keadaan penerima pesan pada saat 

berlangsungnya tindak komunikasi tersebut. Jika memiliki kemampuan 

berbicara yang lebih baik, memungkinkan pesan-pesan yang disampaikan 

akan menjadi lebih jelas dan cukup efektif untuk dapat diterima oleh 

receiver. 

Suatu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur keterampilan komunikasi 

lisan yaitu menggunakan penilaian komunikasi lisan yang didasarakan pada 

keterampilan komunikasi yang diidentifikasi oleh National Communication 

Association (NCA). Penilaian keterampilan komunikasi lisan terdiri dari 
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menggunakan pengucapan yang dapat dimengerti, ketepatan nada pada suara, 

kejelasan, membedakan antara informasi dan pesan persuasif, menyajikan 

poin utama dengan jelas dan ringkas, menyatakan dan mempertahankan sudut 

pandang, serta mengakui ketika orang lain tidak mengerti (Morreale, 2007: 

34). Untuk alasan pedagogik, The Conversational Skills Rating Scale (CSRS) 

yang dikeluarkan oleh National Communication Association (NCA) juga 

mengembangkan 25 elemen penting untuk menilai keterampilan percakapan 

yang terdiri dari kecepatan berbicara, kefasihann, tingkatan vokal, artikulasi, 

tinggi rendahnya vokal, pandangan mata terhadap lawan bicara, gemetar atau 

gugup, gerak- gerik, ekspresi wajah, kepala menunduk, gerakan tubuh, 

mnggunakan humoran dan/atau cerita yang sesuai dengan konteks, tersenyum 

dan tertawa, main mata, mengajukan pertanyaan, berbicara terhadap lawan 

bicara, berbicara terhadap diri sendiri, dorongan atau perjanjian, ekspresi diri, 

topik pembicaraan, kesesuaian topik dan menindaklanjuti komentar, 

tanggapan terhadap lawan bicara, dan penggunaan waktu saat berbicara 

terhadap lawan bicara (Spitzberg, 2007: 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


