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Kemampuan komunikasi lisan merupakan salah satu tujuan dari standar

kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa sekolah menengah atas. Namun

hasil observasi di kelas VII SMP Negeri 1 Sukadana, diketahui bahwa

kemampuan komunikasi lisan oleh siswa belum dikembangkan secara optimal.

Hal ini dikarenakan selama ini guru menggunakan metode/model pembelajaran

yang tidak memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi

lisannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model

pembelajaran NHT dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan dan

hasil belajar oleh siswa.

Penelitian ini merupakan kuasi eksperimental dengan desain pretest postest

kelompok tak ekuivalen. Sampel penelitian adalah siswa kelas VII dan VII yang
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dipilih dari populasi secara purposive sampling.  Data penelitian ini berupa data

kuantitatif dan kualitatif.  Data kuantitatif diperoleh dari rata-rata nilai pretest dan

postest yang dianalisis secara statistik menggunakan uji-U. Data kualitatif berupa

deskripsi kemampuan komunikasi lisan oleh siswa yang diperoleh melalui

pengamatan ketika pembelajaran berlangsung dan tanggapan siswa terhadap

penggunaan model NHT yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran NHT

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan komunikasi lisan siswa.

Terlihat kemampuan komunikasi lisan siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi

dibandingkan dengan kelas kontrol, kelas eksperimen dengan rata-rata (60,45)

yaitu dengan kriteria baik dan kelas kontrol dengan rata-rata (48,97) yaitu dengan

kriteria cukup. Rata-rata N-gain siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi yaitu

48,86 dibandingkan dengan kelas kontrol 27,01. Sebagian besar siswa (94,1%)

memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan model pembelajaran NHT.

Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran NHT berpengaruh secara

signifikan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan hasil belajar

siswa.

Kata kunci : Model NHT, Kemampuan berkomunikasi lisan, Hasil belajar siswa,
Peran manusia dalam pengelolaan lingkungan.


