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II.  KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Pengertian Kemampuan 

  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:707) menjelaskan, pengertian mampu 

adalah kesanggunan atau kecakapan, sedangkan kemampuan adalah kecakapan 

dan kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui 

tindakannya untuk meningkatkan produktivitasnya. 

 

Pengertian kemampuan identik dengan pengertian kreativitas telah banyak 

dikemukakan para ahli berdasarkan pandangan yang berbeda, seperti dinyatakan 

oleh Supriadi (2006:87) bahwa, setiap orang yang memiliki kemampuan kreatif 

dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama sekali tidak 

memiliki kemampuan atau kreativitas tersebut. Dikemukakan oleh Davito 

(2001:10), bahwa kreativitas merupakan suatu kemapuan yang dimiliki oleh setiap 

orang lahir dengan potensi kreatif, dan potensi ini dapat dikembangkan atau 

dipupuk. Dengan nada yang sama, Piers (1999:67) mengemukakan bahwa, karya 

kreatif tidak lahir hanya karena kebetulan, melainkan melalui serangkaian proses 

kreatif yang menuntut kecakapan, keterampilan, dan motivasi yang kuat. Ada tiga 

faktor yang menentukan prestasi kreatif seseorang yaitu: motivasi atau komitmen 

yang tinggi, keterampilan dalam bidang yang ditekuni, dan kemampuan kreatif. 
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Semiawan (2004:89) mengartikan, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat 

kombinasi-kombinasi baru antar unsur data atau hal-hal yang sudah ada 

sebelumnya. Dengan demikian, secara operasional kreativitas dapat dirumuskan 

sebagai kemampuan yang tercemin/mencerminkan kelancaran, keluwesan, atau 

freksibel dan orisinilitas serta kemampuan mengelaborasi (mengembangkan, 

memperkaya, dan memperinci) suatu gagasan. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan adalah tindakan atau perwujudan untuk melakukan sesuatu dilandasi 

oleh kreativitas kerja yang optimal. 

 

2.2 Hakikat  Berbicara 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat aspek, yaitu keterampilan berbicara, 

mendengarkan, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan itu, berhubungan erat 

sekali denagn ketiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. 

Salah satunya keterampilan berbicara. 

 

Keterampilan berbicara secara efektif merupakan suatu unsure penting terhadap 

keberhasilan dalam semua bidang kehidupan (Albert,[et all],1961:39 dalam 

Tarigan,2008:29). Hal ini dikarenakan, berbicara erat kaitannya dengan prosers 

berpikir manusia. Kejelasan dan keterampilan berbicara seseorang 

menggambarkan kejelasan dan bagaimana baiknya kemampuan seseorang 

berpikir. 

 

Kaitannya berbicara sebagai suatu hasil proses berpikir, bias dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari, di mana kerap dijumpai perbedaan pendapat antara satu 
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orang dengan orang lainnya. Hal teesbut terjadi karena setiap orang memiliki 

gagasan atau pemikiran yang tidak sama dalam menanggapi suatu masalah. 

 

      Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 

untuk mengekpresikan, memyatakan, atau memyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan, (Tarigan, 2008:16 ). Sejalan dengan pendapat tersebut (Arsjad dan 

Mukti 1991:17) mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyian artikulasi atau 

      mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan pesan, pikiran, 

gagasan, dan perasaan. 

 

   Dari beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi untuk mengekspresikan pikiran, 

gagasan dan perasaan dalam proses penyampaian informasi. 

 

2.2.1 Pengertian Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau 

pikiran dan perasaan seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara 

berhadapan ataupun dengan jarak jauh (Tarigan, 2008:3). Begitu pula halnya 

Wilkin dalam Oktarina (2002:76) mengatakan bahwa keterampilan berbicara 

adalah menyusun kalimat-kalimat karena komunikasi terjadi melalui kalimat-

kalimat untuk menampilkan perbedaan tingkah laku yang bervariasi dari 

masyarakat berbeda. 

 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat 
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atau pikiran dan persaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara 

berhadapan ataupun dengan jarak jauh. 

 

2.2.2 Tujuan Berbicara 

Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat 

menyampaikan informasi dengan efektif (Tarigan, 2008 :16). Begitu pula halnya 

dengan Arsjad dan Mukti (1998 :17) menjelaskan tujuan utama berbicara untuk 

berkomunikasi. Agar dapat mengevaluasi efek komunikasinya terhadap 

pendengar. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Berbicara 

Secara garis besar, Tarigan (2004:24) membagi berbicara menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Berbicara di muka umum pada masyarakat (public speaking) yang mencakup 

empat jenis, yaitu sebagai berikut. 

            a. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan atau   

melaporkan;  yang bersifat informati (informative speaking). 

               b. Berbicara dalam situasi-situai yang bersifat kekeluargaan, persahabatan 

(fellowship speaking). 

                c. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk, mengajak, 

mendesak, dan menyakinkan (persuasive speaking) 

       d. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang 

dan hati-hati (deliberative speaking). 

        2.  Berbicara pada konfrensi (conference speaking), yaitu sebagai berikut. 

                  a.  Diskusi kelompok (group discussion). 
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       1) Tidak resmi (informal), dapat dibedakan atas: 

         a)  kelompok studi (study group), 

          b)  kelompok pembuat kebijaksanaan (policy making group), 

          c) komik. 

      2) Resmi (formal) yang mencakup pula: 

          a)  konferensi 

          b)  diskusi panel, 

                  c)   prosedur parlementer (parliamentary procedure), 

          d)   debat 

 

2.2.4 Faktor-Faktor Keberhasilan Berbicara 

                  Agar kegiatan berbicara dapat berhasil, ada beberapa factor yang harus 

diperhatikan, yaitu; 1) pembicara, dan 2) pendengar (Depdiknas, 2009:11). 

1. Pembicara 

Pembicara adalah salah satu factor yang menimbulkan terjadinya kegiatan 

berbicara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk 

melakukan kegiatannya, yaitu; 1) pop\kok pembicaraan, 2) bahasa, 3) tujuan, 4) 

sarana, dan 5) interaksi. 

2. Pendengar 

Suatu kegiatan berbicara tidak akan berlangsung dengan baik tanpa pendengar 

yang   baik. Karena itu, seorang pendengar dituntut memiliki antusias yang sama 

seperti pembicara. Pendengar yang baik hendaknya memerhatikan hal-hal sebagai 

berikut. 

a. Memiliki kondisi fisik dan mental yang baik sehingga memungkinkan dapat  

melakukan kegiatan mendengarkan; memusatkan perhatian dan pikiran  
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     kepada pembicaraan. 

b. Memiliki tujuan tertentu dalam mendengarkan yang dapat mengarahkan dan 

mendorong kegiatan mendengarkan. 

c. Mengusahakan agar meminati isi pembicaraan yang didengarkan. 

d. Memiliki kemampuan linguistic dan nonlinguistic yang dapat meningkatkan 

keberhasilan mendengarkan. 

e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman luas yang dapat mempermudah 

pengertian dan pemahaman isi pembicaraan. 

 

2.3  Kemampuan Mengungkapkan Pendapat  

Berbicara lebih dari pada hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. 

Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang 

disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar 

atau penyimak. Salah satu komponen dasar keterampilan berbicara adalah 

kemampuan mengemukakan pendapat dalam diskusi. 

 

John Stuart Mill pernah mengatakan bahwa, satu-satunya cara, tempat dimana 

manusia dapat mengemukakan beberapa pendekatan, untuk mengetahui 

keseluruhan suatu pokok pembicaraan adalah dengan jalan mengetahui segala hal 

yang dikatakan oleh orang-orang yang mempunyai pendapat-pendapat yang 

berbeda (Tarigan, 2008:40). 

 

Pada hakikatnya diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan 

permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Oleh karena itu, diskusi 

merupakan suatu kegiatan kerjasama atau aktivitas koordinatif yang mengandung 

langkah-langkah dasar tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh kelompok. 
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Diskusi kelompok berlangsung apabila orang-orang yang berminat dalam suatu 

masalah khusus berkumpul mendiskusikannya dengan harapan agar sampai pada 

suatu penyelesaian atau penjelasan. Perlu disadari bahwa, sebuah diskusi yang 

efektif, ialah istilah kelompok atau group haruslah mengandung makna tidak 

sekedar kumpulan pribadi-pribadi saja. Suatu kelompok adalah suatu keseluruhan 

yang dinamis dengan sifat-sifat yang berbeda dari sifat-sifat anggotanya. 

Misalnya, suatu kelompok yang terdiri dari atas enam orang akan menghasilkan 

ide-ide yang tidak akan terselesaikan oleh salah seorang dari keenamnya secara 

pribadi. Para pribadi dalam suatu kelompok saling bergantung satu dan lainnya. 

Mereka harus memperkenalkan diri dengan keseluruhan anggota kelompok dan 

mengetahui kalau mereka bekerjasama dalam kegiatan yang berhubungan dengan 

kelompok, untuk mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, suatu 

kelompok menampilkan suatu kejamakan pribadi-pribadi, tetapi tujuan akhir yang 

hendak dicapai adalah tunggal bukan jamak. Dan untuk menghindari agar 

kelompok tidak sempat kehilangan arah, salah seorang anggotanya ditunjuk dan 

diangkat sebagai ketua atau pemimpin diskusi. 

  

          Diskusi kelompok berbeda dengan public speaking (berbicara di muka umum) di 

mana tiap orang menjelaskan ide-ide mereka kepada kelompok-kelompok, dan 

juga berbeda dengan berdebat dimana para pembicara mempertahankan pro dan 

kontra tetapi justru tidak mengarahkan pemikiran kelompok pada permasalahan 

merupakan suatu alat yang ampuh apabila hasil dari pemikiran kelompok benar-

benar diinginkan. 

 

            Salah satu ciri yang menonjol pada kelompok diskusi adalah forum atau masa 

tanya jawab, juga dapat berlangsung dalam setiap jenis diskusi atau penampilan.  
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Forum terbuka memberi kesempatan kepada para pendengar untuk memperoleh 

informasi yang lebih rinci, mengemukakan bahan tambahan, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi 

 

2.4  Faktor-faktor Penunjang Keefektifan Kemampuan Mengungkapkan 

Pendapat  

 

      Untuk dapat mengemukakan pendapat dengan baik, ada beberapa faktor yang 

harus diperhatikan oleh seseorang untuk keefektifan berbicara, yaitu faktor 

kebahasaan dan nonkebahasaan (Wahono, 2007 : 165). Faktor-faktor tersebut 

sebagai berikut: 

 

2.4.1 Faktor Kebahasaan 

            Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, meliputi 

ketepatan ucapan (pelafalan), kosa kata/pilihan kata, dan intonasi. 

 

a. Pelafalan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri melafalkan bunyi-bunyi bahasa secara 

tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian 

pendengar. Ucapan dan artikulasi yang kita gunakan tidak selalu sama. Gaya 

bahasa seseorang berbeda-beda dan berubah-ubah sesuai dengan pembicaraan, 

perasaan, dan sasaran. Penyimpangan itu akan mengganggu keefektifan berbicara. 

Misalnya kata belum menjadi belom, kata rabu menjadi rebo, dan kata bagaimana 

menjadi gimana. 

 

Ketidaktepatan pelafalan bunyi-bunyi bahasa dapat menimbulkan perbedaan 

makna yang dimaksud dan kebingungan pendengar. Jika pendengar bingung maka 

pendengar akan mudah mengalihkan perhatian ke hal-hal lain yang lebih menarik. 
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Hal ini akan mngurangi keefektifan berbicara. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa 

yang kurang tepat akan menimbulkan kebosanan dan dapat mengalihkan 

perhatian. 

            Contoh :  kata cari akan berubah makna apabila /c/ digantikan dengan 

fonem /d/ sehingga memjadi kata dari. 

 

                b. Kosa Kata (Pilihan Kata) 

                 Kosa kata atau pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas 

maksudnya, mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar 

akan lebih paham, kalau kata-kata yang digunakan kata-kata yang sudah dikenal 

oleh pendengar. Pendengar akan lebih tertarik dan senang mendengarkan kalau 

pembicara berbicara dengan jelas dalam bahasa yang dikuasainya, dalam arti yang 

betul-betul menjadi miliknya, baik sebagai perorangan maupun sebagai 

pembicara. Selain itu, pilihan kata juga disesuaikan dengan pokok pembicaraan 

dan dengan siapa kita berbicara (pendengar). 

Pembicaraan akan lebih mudah dipahami apabila kata yang digunakan adalah 

kata-kata umum yang sudah dikenal. Dalam berbicara seorang pembicara harus 

memperhatikan hal-hal yang menjadi syarat dari diksi, syarat-syarat itu ialah : 

a. Ketepatan 

Ketepatan dimaksudkan sebagai pilihan kata yang dapat mewakili 

gagasan dengan benar, sehingga tidak terjadi perbedaan tafsir antara 

pembicara dengan pendengar. 

         Contoh :    Kata indah lebih tepat dalam kalimat Kebun bunga itu indah              

            dipandang mata. Daripada kata cantik, sehinga menjadi Kebun 

bunga itu cantik dipandang mata. 
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    b. Kesesuaian 

         Kesesuaian diartikan sebagai pilihan kata yang cocok dengan kontek, seperti   

situasi pemakaian dan sasaran pembicaraan. 

  Contoh: 

           Kata kamu dan anda, merupakan kata-kata yang bersinonim, yaitu   

kata yang digunakan untuk menyebut lawan bicara, tetapi bukanlah 

sinonim mutlak. Nilai-nilai sosial menjadikan kata itu sendiri 

memiliki nuansa yang berbeda. 

                 Seperti : Apa pendapat Kamu tentang hal ini? 

                              Apa pendapat Anda tentang hal ini? 

Pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk penilaian dalam penelitian ini 

adalah  kata yang biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan formal. Dalam 

contoh, pil;ihan kata anda, lebih tepat dan sesuai digunakan dalam kegiatan 

formal daripada kata kamu. 

 

   c.  Intonasi 

                         Intonasi adalah tinggi rendahnya nada, penempatan jeda, dan sendi dalam 

pelafalan kalimat. Intonasi dapat membedakan maksud, oleh sebab itu 

keseuaian intonasi merupakan daya tarik dalam berbicara yang dapat 

meminimalisir kesalahpahaman (Arsjad dan Mukti, 1988:18). 

   

                       Intonasi itu bukan merupakan gejala tunggal, tetapi merupakan perpaduan dari 

bermacam-macam gejala yaitu tekanan, nada,  durasi, perhentia, dan suara 

yang meninggi, mendatar , atau merendah pada arus ujaran. Selain itu, arus 

ujaran masih dapat diputuskan untuk suatu waktu yang singkat atau secara 
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relative lebih lama, dengan suara yang meninggi (naik), merata, atau 

merendah (turun). Keseluruhan dari gejala-gejala ini yang tedapat dalam suatu 

tutur disebut intonasi. Landasan intinasi adalah rangkaian nada yang diwarnai 

oleh tekanan, durasi, perhentian dan suara yang menaik, merata, merendah 

pada akhir arus ujaran itu. (http://tata bahasa.11Omb.Com/Intonasi.htm). 

        a. Tekanan (Stress) 

            Tekanan adalah cirri suprasegmental yang diukur berdasarkan keras 

lembutnya suara dan panjang-pendeknya suara. Nada adalah ciri                

suprasegmental yang dikurur tinggi-rendahnya suara (Alwi, 2003 : 81). 

Selanjutnya, ada yang menyatakan bahwa tekanan dalam tuturan bahasa 

Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat 

(sintaksis), tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata 

(leksi) (Muslich, 2000:113). 

 

Tataran kalimat tidak semua kata mendapatkan tekanan yang sama. 

Hanya kata-kata dipentingkan atau dianggappenting saja mendapat 

tekanan (aksen). Oleh karena itu, pendengar atau orang kedua harus 

mengetahui „maksud‟ dibalik makna tuturan yang didengarkan. Tekanan 

berkaitan dengan keras-lembutnya pengucapan dalam ujaran. Tekanan 

merupakan tekanan kekuatan yang lebih besar dalam artikulasi waktu  

mengucapkan sesuatu, sehingga lebih jelas terdengar dari yang lain 

(Lubis A, 1988). 

   Contoh :     Rini memasak di dapur. 

                               Rini memasak di dapur. 

                               Rini memasak di dapur. 

http://tata/
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        Dari contoh tersebut, dapat dibedakan mana kata yang ingin ditekankan                                  

maknanya oleh si pembicara. 

 

                    b. Nada 

                               Yang dimaksud dengan nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang 

ditandai oleh tinggi-rendahnya arus ujaran. Tinggi-rendahnya arus ujaran 

terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang 

berada dalam kesedihan ia akan berbicara dengan nada yang rendah. 

Sebaliknya bila dalam keadaan gembira atau marah,nada tinggilah yang 

biasanya digunakan orang. Suatu perintah atau pertanyaan selalu disertai 

nada yang khas. Nada dalam milmu bahasa biasanya dilambangkan dengan 

angka misalnya /2 3 2/ yang berarti segmen pertama lebih rendah 

dibandingkan dengan segmen kedua, sedang segmen ketiga lebih rendah dari 

yang kedua. 

    

                       Nada dalam bahasa Indonesia hanya berfungsi membedakan arti bila terdapat 

dalam kalimat. Karena intonasi pertama-tama didasarkan pada nada, maka 

nada yang distingtif dalam kalimat tidak lain pada dasarnya adalah intonasi 

yang distingtif. Ada intonasi berita, intonasi tanya, intonasi perintah, 

intonasi yang menyatakan kemarahan, kegembiraan dan sebagainya, 

walaupun segmentalnya sama (http:/tata bahasa,11 Omb.Com/Nada.htm). 

                   c. Durasi 

                                      Yang dimaksud dengan durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental  yang 

ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk 

mengucapkan sebuah segmen. 
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                                  Dalam tutur, segmen-segmen dalam kata /besar/ yaitu /be/ dan /sar/ masing-

masing dapat diucapkan dalam waktu yang sama, tetap dapat terjadi bahwa 

seorang pembicara dapat mengucapkan segmen /be/ lebih lama dari segmen 

/sar/ atau sebaliknya. 

                                      Contoh :  /be...sar sekali/ atau 

                                                     /be-sar...sekali/ 

                                        Dalam hal yang pertama /e/ dari segmen /be/ diucapkan lebih lama, sedang 

dalam hal yang kedua segmen /sar/ diucapkan lebih lama (http:/tata 

bahasa.11Omb.com/Durasi.htm). 

 

          Sebuah segmen dalam kalimat dapat diucapkan dalam waktu relatif lebih 

lama dari segmen lain dalam kalimat, untuk menekan segmen itu. 

            Contoh : / mobil itu bagu...s sekali/. 

 

                  d.  Kesenyapan 

                       Kesenyapan merupakan suatu proses yang terjadi selama berlangsungnya 

                       suatu tutur  atau suatu  arus ujaran, yang memutuskan arus ujaran yang 

tengah berlangsung. Oleh karena itu, kesenyapan selalu berada dalam 

bidang tutur, minimal dalam bidang kalimat.  

 Ada kesenyapan yang bersifat sementara atau berlangsung sesaat saja, 

yang menunjukan bahwa tutur itu masih akan dilanjutkan. Ada pula 

perhentian yang sifatnya lebih lama, yang biasanya diikuti oleh suara yang 

menurun yang menyatakan bahwa tutur atau bagian dari tutur itu telah 

mencapai kebulatan. 
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                         Kesenyapan jenis pertama disebut kesenyapan antara atau kesenyapan 

nonfinal atau jeda. Kesenyapan ini biasanya dilambangkan dendang tanda 

koma (,). Sedangkan kesenyapan yang kedua disebut kesenyapan akhir 

atau kesenyapan final. Kesenyapan ini biasanya dilambangkan dengan  

tanda titik (.)  atau titik koma (;) bila suaranya merendah, dan akan 

dilambangkan dengan tanda tanya (/) jika intonasi merendah, dan akan 

dilambangkan dengan tanda seru (!) jika intonasi lebih keras (http:/tata 

bahasa.11.com/kesenyapan.htm). 

 

2.4.2 Faktor Nonkebahasaan 

Keefektifan pelaksanaan diskusi tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan, 

tetapi juga ditentukan oleh faktor nonkebahasaan. Dalam pembicaraan formal, 

faktor  nonkebahasaan ini sangat mempengaruhi keefektifan berbicara. Begitu 

pula dalam pembelajaran kemampuan mengemukakan pendapat dalam diskusi, 

sebaiknya faktor nonkebahasaan ditanamakan terlebih dahulu, sehingga kalau 

faktor nonkebahasaan sudah dikuasi akan memudahkan penerapan faktor 

kebahasaan. 

Penguasaan faktor non kebahasaan yang dinilai meliputi sikap, kenyaringan suara, 

penguasaan topik, kelancaran dan kesediaan menghargai orang lain. Pemilihan 

sikap, kenyaringan suara, penguasaan topik, kelancaran dan kesedian menghargai 

kesedian orang lain sebagai indikator penilaian dalam penelitian ini didasarkan 

atas penyesuaian kurikulum yang berlaku di sekolah menengah pertama. 
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                       a. Sikap 

          Sikap merupakan satu bentuk evaluasi atau reaksi seseorang terhadap diri 

dan lingkungannya. Sikap juga menggambarkan kesiapan seseorang. 

Selain situasi dan tempat, sikap juga dapat dipengaruhi oleh penguasaan 

materi. Dalam penilaian ini, sikap yang baik adalah sikap siswa yang 

wajar, tenang, dan tidak kaku. Kewajaran dapat dililah dari gerak tubuh 

siswa selama diskusi berlangsung,  ketenangan dapat dilihat dari 

bagaimana siswa berbicara, dan ketidak kakuan dapat dilihat dari mimik 

wajah siswa.  

b. Kenyaringan Suara 

          Pembicara harus memperhatikan tingkat kenyaringan suara yang   

disesuaikan dengan situasi dan tempat, dan mengingat kemungkinan 

gangguan dari pihak lain. Kenyaringan suara dalam penilaian ini dinilai 

dengan dapat atau tidaknya peneliti mendengar suara siswa ketika 

mengemukakan pendapat dalam kegiatan diskusi. 

                       c. Penguasaan Topik 

                        Penguasaan topik yang baik menimbulkan keberanian dan kelancaran. 

Penguasaan topik adalah salah satu aspek nonkebahasaan terpenting yang 

harus diperhatikan dalam kegiatan diskusi, karena tanpa penguasaan 

topik,maka diskusi tidak akan berjalan dengan baik dan cenderung gagal. 

Adapun ukuran penilaian dilihat dari beberapa hal, yaitu adanya referensi 

atau acuan, keterkinian, dan dalam atau tidaknya setiap opini yang 

disampaikan siswa. 
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                       d. Kelancaran 

                       Seorang  pembicara yang lancar berbicara akan memudahkan pendengar 

menangkap isi pembicaraan. Sebaliknya, pembicara yang berbicara 

tersendat-sendat atau bahkan terlalu cepat dan mengulang-ulang kata 

yang sama akan menyulitkan pendengar memahami pembicaraan. 

                       e. Kesediaan Menghargai Orang Lain 

                           Dibutuhkan sikap terbuka dalam diskusi kelompok. Sikap terbuka salah 

satunya dengan menghargai orang lain, baik dengan memberikan waktu 

untuk berbicara kepada anggota diskusi lain, menyangkal dengan cara 

yang sopan, dan atau memyertakan alasan yany tepat untuk setiap 

pendapat yang diutarakan. 

 

                     Beberapa hal yang harus diperhatiakan dalam diskusi : 

                        a.   Mekanisme diskusi harus disusun atau disampaikan secara jelas dan 

lengkap meliputi pembukaan, tujuan, dan kesimpulan. Apabila ada 

satu mekanisme yang tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan 

kejanggalan. 

                          b.  Kesesuain diskusi dengan tujuan 

                         Sesuai pendengar dan pembicara betul-betul terlibat dalam diskusi,  

maka tujuan yang disampaikan harus sesuai dengan pelaksanaan 

diskusi itu sendiri yang nantinya akan terlihat dari kesimpulan yang 

dihasilkan. 
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2.5  Macam-Macam Teknik Penyajian Pembelajaran 

      Teknik pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, namun   

dalam penerapannya harus disesuaikan dengan materi pelajaran dan tujuan 

yang  akan dicapai. 

      Di bawah ini merupakan contoh  macam-macam teknik pembelajaran yang 

disampaikan oleh Roestiyah (2008:5) 

 

      2.5.1 Teknik Diskusi 

Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar-mengajar yang dilakukan oleh 

seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini proses interaksi antara dua atau 

lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, 

memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif tidak ada yang pasif 

sebagai pendengar saja. 

 

   2.5.2  Kerja Kelompok 

              Teknik ini sebagai salah satu strategi belajar-mengajar. Ialah suatu cara  

mengajar, di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) siswa, mereka bekerja 

bersama dalam memecahkan masalah, atau melaksanakan tugas tertentu, dan 

berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan pula oleh guru.  

 

2.5.3 Penemuan (Discovery) 

              Teknik penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sund discovery 

adalah proses mental di mana siswa  mampu mengasimilasikan suatu konsep 

atau prinsip. Yang dimaksud proses mental tersebut antara lain ialah: 

mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, 
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menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Suatu konsep 

misalnya: segitiga, panas, demokrasi, dan sebagainya, sedangkan yang 

dimaksud dengan prinsip antara lain: logan apabila dipanaskan akan 

mengembang. Dalam teknik ini  siswa dibiarkan menemukan sendiri atau 

mengalami proses mental itu sendiri, guru hanya membimbing dan 

memberikan instruksi.   

 

2.5.4 Simulasi               

              Dalam  pengajaran modern taknik ini telah banyak dilaksanakan; sehingga 

siswa bisa berperan seperti orang-orang atau dalam keadaan yang 

dikehendaki. 

 

              Simulasi adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti oarang yang 

dimaksudkan, dengan tujuan agar orang itu dapat mempelajari lebih 

mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Jadi 

siswa itu belatih memegang peranan sebagai orang lain. Simulasi mempunyai 

mermacam-macam bentuk pelaksanaan ialah: peer teaching, sosiodrama, 

psikodrama, simulasi game, dan role playing 

 

2.5.5 Inquiry 

              Inquiry adalah istilah dalam bahasa Inggris;  ini merupakan sustu teknik atau 

cara yang digunakan guru untuk mengajar di dalam kelas. Adapun 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Guru membagi tugas meneliti sesuatu 

masalah di kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-

masing kelompok mendapat tugas tertentu. Kemudian mereka mempelajari, 
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meneliti atau membahas tugasnya di dalam kelompok. Setelah hasil kerja 

mereka dalam kelompok didiskusikan, kemudian dibuat laporan yang 

tersusun dengan baik. 

 

2.5.6 Teknik Pemberian Tugas dan Resitasi 

                Teknik resitasi (penugasana) adalah teknik penyajian  bahan di mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Teknik ini 

diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak, sementara waktu 

sedikit. Artinya, banyak bahan yang tersedia dengan waktu yang tidak 

seimbang. Agar bahan pelajaran selesai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan, teknik ini bisa digunakan untuk mengatasinya. Tugas ini biasanya 

dapat dilakukan di sekolah, perpustakaan, di rumah, atau di tempat lain, 

untuk memotivasi siswa belajar baik individu maupun kelompok. 

 

2.5.7 Teknik Eksperimen 

                Karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, segala sesuatu 

memerlukan eksperimen. Begitu pula, cara mengajar guru di kelas melakukan 

teknik eksperimen. Yang dimaksud adalah salah satu cara mengajar, di mana 

siswa melakukan percobaan tentang sesuatu hal; mengamati prosesnya serta 

menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan 

ke kelas dan dievaluasi oleh guru. 

 

2.5.8  Demonstrasi 

                Teknik lain yang hampir sejenis dengan eksperimen ialah demonstrasi. 

Tetapi, siswa tidak melakukan percobaan; hanya melihat saja apa yang 

dikerjakan oleh guru. Jadi, demonstrasi adalah cara mengajar di mana 
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seorang instruktur/atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan sesuatu 

proses. Misalnya merebus air sampai mendidih 100 derajat celcius, sehingga 

seluruh siswa dalam kelas dapat melihat, mengamati, mendengarkan, 

mungkin meraba-raba dan merasakan proses yang dipertunjukkan oleh guru 

tersebut. 

 

2.5.9 Karyawisata 

                Kadang-kadang dalam proses belajar-mengajar siswa perlu diajak ke luar 

sekolah untuk meninjau tempat tertentu atau objek yang lain. Hal ini bukan 

sekadar rekreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan 

melihat kenyataannya. Karena itu dikatakan teknik karyawisata, cara 

mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau 

objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari/menyelidiki sesuatu  seperti 

pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, suatu peternakan atau 

perkebunan, museum, dan sebagainya. 

 

2.5.10 Teknik Penyajian Tanya Jawab 

                   Untuk menciptakan kehidupan interaksi belajar-mengajar guru perlu 

memberikan tanya jawab. Ialah suatu teknik untuk memberi motivasi kepada 

siswa agar bangkit pemikiranya untuk bertanya, selama mendengarkan 

pelajaran, atau guru yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, siswa 

menjawab. Tentu saja pertanyaan yang diberikan sesuai dengan isi pelajaran 

yang sedang diajarkan guru. 
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2.6  Teknik Pelatihan (Drill)  

        Dalam proses pembelajaran terdapat tiga komponen penting yang diperlukan untuk 

menunjang tujuan pembelajaran yakni pendekatan, metode, dan teknik. 

Pendekatan merupakan seperangkat asumsi yang berhubungan dengan hakikat 

bahasa, pembelajaran, dan pengajaran; metode adalah keseluruhan  rencana unutk 

penyajian bahan yang didasarkan pada pendekatan yang terpilih; dan teknik 

merupakan sesuatu yang dimanifestasikan ke dalam kelas yang dalam 

pelaksanannya tetap konsisten dengan metode dan selaras dengan pendekatan 

(Anthony dalam Brown, 2001:14).  

 

        Teknik dapat berupa berbagai macam cara atau kegiatan untuk menyajikan 

pelajaran di depan kelas. Teknik pembelajaran tergantung kepada guru, pada 

kiatnya secara individu serta tergantung juga kondisi serta situasi kelas. Konsep-

konsep pendekatan, metode, dan teknik dalam pengajaran bahasa berhubungan 

satu dengan yang lain. Hubungan ketiga konsep bersifat hierarkis, dalam arti 

bahwa pendekatan menurunkan metode, kemudian metode diinplementasikan 

dalam bentuk teknik. 

 

        Teknik latihan (drill) atau teknik training merupakan suatu cara mengajar yang 

baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Teknik pelatihan pada 

umumnya digunakan untuk memperolah suatu ketangkasan atau keterampilan dari 

apa yang telah diperlajari.  

 

2.6.1 Pengertian Teknik Pelatihan 

Seorang siswa perlu memiliki ketangkasan atau keterampilan dalam sesuatu, 

misalnya dalam berbicara, menyanyi, atau berenang, dan lain-lain. Sebab itu, 
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dalam proses pembelajaran perlu diadakan pelatihan untuk menguasai keterampil-

an tersebut. Salah satu teknik atau teknik penyajian pelajaran untuk memenuhi 

tuntutan tersebut ialah teknik pelatihan atau drill. Menurut Roestiyah N.K 

(2008:125) mengatakan, teknik pelatihan adalah suatu teknik atau cara mengajar 

di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, agar siswa memiliki 

ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. 

 

        Ruth Board (dalam Kasurijanto, 2005:64) mengemukakan tentang teknik pelatihan 

sebagai berikut: 

   Jika tujuan satu pelajaran adalah untuk mengajarkan kemampuan, 

siswa harus diberi kesempatan untuk melatih kemampuan tersebut 

dengan guru berperan sebagai komentator, kritikus atau 

pembimbing atau dia boleh juga memberikan aktivitas yang cocok 

seperti “games” yang memungkinkan siswa belajar berdiskusi 

sesama mereka. Jadi jika kita membicarakan aktivitas dalam 

pendidikan yang kita maksudkan adalah siswa aktif secara mental, 

dan sensitif secara emosional, melatih kemampuan dan 

mengalaminya dengan melaksanakannya. 

 

 

Daradjat (2004:302) bahwa, penggunaan istilah pelatihan sering disamakan 

artinya dengan istilah ulangan. Padahal maksudnya berbeda. Pelatihan bermaksud 

agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat menjadi milik siswa atau peserta 

didik dan dikuasai sepenuhnya, sedangkan ulangan hanya sekedar mengukur 

sebagaimana dia telah menyerap pengajaran tersebut. 

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pelatihan adalah 

suatu cara mengajar, melaksanakan latihan-latihan, agar siswa memiliki 

ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. 
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2.6.2  Tujuan Pembelajaran Menggunakan Teknik Pelatihan  

Menurut Roestiyah N.K (2008:125),  pembelajaran yang diberikan melalui teknik 

drill dengan baik  agar siswa: 

a. Memiliki keterampilan motorik/gerak seperti menghafalkan kata-kata, 

menulis, menggunakan alat/membuat suatu benda; 

b. Mengembangkan kecakapan intelek seperti mengemukakan pendapat 

dalam diskusi, menguasai kosakata dan pengucapan lafal dan intonasi 

berbicara dan lain sebagainya; 

c. Memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal 

lain, seperti menghubungan fakta-fakta atau pendapat, gagasan, ide, atau 

sumber-sumber referensi penguat pendapat yang akan disampaikan dalam 

diskusi; 

d. Memiliki keterampilan secara fisik maupun mental dalam menghadapi 

sesuatu seperti berbicara dalam suatu forum, olah raga atau kegiatan 

lainnya; 

 

2.6.3 Keunggulan dan Kelemahan Teknik Keunggulan Pelatihan  

Teknik pelatihan yang digunakan dalam proses pembelajaran mempunyai 

beberapa keunggulan dan kelemahan, diantaranya adalah. 

a. Keunggulan Teknik Pelatihan 

 Pengajaran yang diberikan melalui metode drill dengan baik menurut Darajat 

(2004:302) selalu akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 

1)  Anak didik akan dapat menggunakan daya berpikirnya yang makin lama 

makin bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik maka anak 



30 

 

didik akan menjadi lebih teratur dan lebih teliti dalam mendorong daya 

ingatannya. Ini berarti daya berpikirnya bertambah. 

2) Pengetahuan anak didik bertambah dari berbagai segi, dan anak didik. 

tersebut akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih 

mendalam 

Agar keunggulan metode latihan terbimbing menjadi berhasil guna dan berdaya 

guna, guru perlu ditanamkan pengertian bagi instruktur maupun siswa ialah: 

      a. Tentang sifat-silfat suatu latihan, bahwa setiap latihan harus selalu   berbeda 

dengan latihan sebelumnya. Kemudian perlu diperhatikan pula adanya 

perubahan  kondisi/situasi belajar yang menuntut daya tanggap/respon yang 

lebih baik pada peserta didik/siswa. 

      b. Guru perlu memperhatikan dan memahami nilai dari latihan itu sendiri serta 

kaitannya dengan keseluruhan pelajaran di sekolah. Dalam persiapan 

sebelum memasuki latihan guru harus memberikan pengertian dan 

perumusan tujuan yang jelas bagi siswa, sehingga mereka mengerti dan 

memahamai apa tujuan latihan dan bagaimana kaitannya dengan pelajaran-

pelajaran lain yang diterima. Persiapan yang baik sebelum latihan 

mendorong/memotivasi siswa agar responsif yang fungsional, berarti dan 

bermakna bagi penerima pengetahuan dan lama tinggal dalam jiwanya 

karena sifatnya permanen, serta siap untuk digunakan/dimanifestasikan oleh 

siswa dalam kehidupan. 

 

b. Kelemahan Teknik Pelatihan 

Adapun kelemahan teknik pelatihan sebagai berikut. 
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a. Dalam pelatihan sering terjadi cara-cara/gerak yang tidak bisa berubah, 

karena merupakan cara yang telah dibakukan. Maka hal ini akan 

menghambat bakat dan inisiatif siswa. 

b. Kadang-kadang latihan itu langsung dijalankan tanpa penjelasan 

sebelumnya, sehingga siswa tidak terjadi pemahaman. 

c. Siswa melakukan saja tanpa mengerti maksud dan tujuan latihan. 

d.  Suatu latihan yang dijalankan dengan cara tertentu yang telah dianggap 

baik dan tepat, sehingga tidak boleh diubah, mengakibatkan keterampilan 

yang diperoleh siswa umumnya juga menetap/pasti, yang akan merupakan 

kebiasaan yang kaku atau keterampilan yang salah. 

 

2.6.2 Cara Mengatasi Kelemahan Teknik Pelatihan 

Ada bermacam-macam usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan  teknik latihan ini antara lain; (1) latihan hanya untuk bahan atau 

tindakan yang bersifat otomatis; (2) latihan harus memiliki arti yang luas, 

karenanya : (a) menjelaskan terlebih dahulu tujuan latihan tersebut, (b) agar murid 

dapat memahami manfaat latihan itu bagi kehidupan siswa, dan (c) murid perlu 

mempunyai sikap bahwa latihan ini diperlukan untuk melengkapi belajar; (3) 

masa latihan relatif singkat, tetapi harus sering dilakukan pada waktu-waktu 

tertentu; (4) latihan harus menarik, gembira, dan tidak membosankan. Untuk itu 

perlu : (a) dibandingkan minat intrinsik, (b) tiap-tiap kemajuan yang dicapai harus 

jelas, dan (c) hasil latihan terbaik dengan sedikit menggunakan emosi; dan (5) 

proses latihan dan kebutuhan-kebutuhan harus disesuaikan dengan proses 

perbedaan individual: (a) tingkat kecakapan yang diterima pada satu tidak perlu 

sama, dan (b) perlu diberikan perorangan maksudnya, setiap orang harus 



32 

 

melaksanakan pelatihan  dalam rangka menambah latihan kelompok. Cara 

mengatasi kelemahan itu tentu harus disesuaikan dengan kondisi objektif di mana 

pembelajaran berlangsung (Sagala, 2010:218).   

. 

 

 

 


