
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Hakikat Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Dalyono (2005: 49) belajar merupakan satu usaha atau kegiatan 

yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup 

tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. 

Menurut Hamalik (2001: 27) bahwa belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Sedangkan menurut Winkel 

(dalam Angkowo dan Kosasih, 2007: 48) belajar merupakan suatu aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

demi menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan 

perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan 

peningkatan keterampilan-keterampilan tertentu yang menekankan pengalaman 

sebagai hasil belajarnya, sehingga seseorang yang belajar mampu untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

 



 

Pembelajaran dapat diidentikkan dengan kata “ mengajar “ berasal dari 

kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi 

“pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan 

sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik (http://Krisna1.blog.uns.ac.id.Pengerian-dan-ciri-ciri-pembelajaran. 

Html 2009/19/9(16.25)). 

 

Hamzah (2007: 19) pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau 

perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Kualitas hubungan 

antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagian besar 

ditentukan oleh pendidik dalam mengajar dan peserta didik dalam belajar.  

Dari pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana 

perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam 

waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha. 

 

2.1.3 Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

untuk menghasilkan perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan 

keterampilan, sehingga menjadi manusia yang mandiri dalam kehidupannya. 

Hanafiah ( 2009 : 23) menyatakan aktivitas pembelajaran haruslah 

melibatkan seluruh aspek psikologis peserta didik, baik jasmani maupun rohani 

sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat secara cepat, tepat, mudah dan 

benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

http://krisna1.blog.uns.ac.id.pengerian-dan-ciri-ciri-pembelajaran/


 

Menurut Rohani ( 2003 : 6) belajar yang berhasil harus melalui berbagai 

macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah 

peserta didik giat dan aktif dengan anggota badan sedangkan aktivitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya dan jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau 

banyak fungsi dalam kegiatan pembelajaran.  

 

Hal ini diperkuat oleh Sanjaya ( 2006 : 132) yang mengemukakan bahwa 

aktivitas tidak terbatas pada aktivitas fisik saja, akan tetapi juga meliputi 

aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. 

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, maka yang dimaksud dengan 

aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk memperoleh 

pengalaman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan dengan inidikator pelibatan fisik, mental, dan emosi siswa. 

 

2.1.4 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan 

belajar. Dan belajar itu sendiri adalah suatu proses dalam diri seseorang yang 

berusaha memperoleh sesuatu dalam bentuk perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap. Perilaku dalam belajar sudah ditentukan terlebih dahulu, sedangkan 

hasil belajar ditentukan berdasarkan kemampuan siswa Keller (Nashar, 2004 

77). 

 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi dan 

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindakan 

guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran (Dimyati dan mudjiono, 2002 : 3-4). 

Sedangkan menurut Hamalik ( 2001 : 30) hasil belajar adalah bila 

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak mengerti menjadi 

mengerti. 



 

channel / saluran  

symbol / lambang  

komunikan / receiver 

message / pesan  

komunikator / sender  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa secara aktif dan sadar, 

yang tampak dari perubahan individu setelah melakukan kegiatan belajar pada 

tiga ranah, yaitu: (!) kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotor. 

 

2.2 Hakikat Berbicara 

2.2.1 Pengertian Berbicara 

Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud (ide, 

pikiran, isi hati) seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan 

sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain (Depdikbud dalam 

Haryadi dan Zamzami 1997: 54). Sedangkan Tarigan (dalam Resmini dan 

Juanda 2007: 51) mengemukakan berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

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

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Berbicara pada hakikat merupakan suatu proses berkomunikasi sebab di 

dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Proses 

komunikasi itu dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Proses Komunikasi 

( Haryadi dan Zamzami 1997 : 54 ) 

 

2.2.2 Jenis-jenis Berbicara 

Logan, dkk. dalam Tarigan (1991: 155 ) mengemukakan bahwa berbicara 

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, berbicara informal dan berbicara 

formal. Kegiatan berbicara yang bersifat informal banyak dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari, sedangkan berbicara formal adalah berbicara dalam 

situasi dan lingkungan yang bersifat formal atau resmi. Jenis-jenis kegiatan 

berbicara informal meliputi : 

1. tukar pengalaman 

2. percakapan 

3. menyampaikan berita 

4. menyampaikan pengumuman 

5. bertelepon 

6. memberi petunjuk 

 

Disamping kegiatan berbicara informal, terdapat pula kegiatan berbicara 

yang bersifat formal. Jenis-jenis kegiatan formal tersebut mencakup  

1.  ceramah 

2.  perencanaan dan penilaian 

3.  interview 

4.  prosedur parlementer 

5.  bercerita (Logan, dkk dalam Tarigan, 1991: 155) 

 

Menurut Tompkins dan Hoskisson (dalam Resmini dan Juanda 2007: 58 ) 

membagi kegiatan berbahasa lisan sebagai berikut : (a) kegiatan berbicara 

informal, meliputi percakapan, menunjuk dan menceritakan, serta diskusi, (b) 

kegiatan berbicara interpretative meliputi, pengisahan cerita dan pembacaan 

berbicara, (c) kegiatan yang lebih formal meliputi laporan lisan, wawancara, dan 

debat, (d) kegiatan berbicara dramatik, meliputi berbicara, bermain peran, 

bermain boneka tangan, penulisan naskah dan produksi teater. 

 



 

2.2.3 Fungsi Berbicara 

Fungsi umum berbicara ialah sebagai alat komunikasi sosial. Berbicara 

sangatlah menyatu dengan kehidupan manusia, dan setiap manusia menjadi 

anggota masyarakat. Aktivitas sebagai anggota masyarakat sangat tergantung 

pada penggunaan tutur kata masyarakat setempat. Gagasan, ide, pemikiran, 

harapan dan keinginan disampaikan dengan berbicara. Aksi dan reaktif manusia 

dalam kelompok masyarakat tergantung pada tutur kata yang digunakan karena 

keselamatan seseorang itu ada pada pembicaraannya.  

Adapun fungsi berbicara ( Http:// blogspot. com. berbicara html 31-04-

2010) (10 : 33 ) adalah: 

1. Berbicara berfungsi untuk mengungkapkan perasaan seseorang 

2. Berbicara berfungsi untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat 

sesuatu 

3. Berbicara berfungsi untuk membicarakan sesuatu permasalahan dengan 

topik tertentu 

4. Berbicara berfungsi untuk menyampaikan pendapat, amanat, atau pesan 

5. Berbicara berfungsi untuk saling menyapa atau sekedar untuk mengadakan 

kontak 

6. Berbicara berfungsi untuk membicarakan masalah dengan bahasa tertentu 

7. Berbicara berfungsi sebagai alat penghubung antardaerah dan budaya 

 

 

 

 

2.2.4 Tujuan Berbicara 

Dalam berbicara, kita pasti mempunyai suatu tujuan. Secara garis besar, 

tujuan berbicara dapat dibedakan atas lima golongan ( Http:// blogspot. com. 

berbicara html 31-04-2010) (10 : 33 ), yakni : 

1. Menghibur 

Berbicara menghibur biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak. Soal 

pesan bukanlah tujuan utama. Namun bukan berarti berbicara menghibur tidak 



 

dapat membawakan pesan. Dalam berbicara menghibur tersebut pembicara 

berusaha mambuat pendengarnya senang gembira, dan bersuka ria.  

2. Menginformasikan 

Berbicara menginformasikan bersuasana serius, tertib, dan hening. Soal 

pesan merupakan pusat perhatian, baik pembicara maupun pendengar. Dalam 

pembicara menginformasikan pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, 

dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Pendengar pun 

biasanya berusaha menangkap informasi yang disampaikan dengan segala 

kesungguhan. 

3. Menstimulasi 

Berbicara menstimulasi bersuasana serius, kadang-kadang terasa kaku. 

Pembicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengarnya. Dalam berbicara 

menstimulasi, pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengarnya 

sehingga pendengar itu bekerja lebih tekun, berbuat baik, bertingkah laku sopan 

dan belajar lebih berkesinambungan. Pembicara biasanya dilandasi oleh rasa 

kasih sayang, kebutuhan, kemauan, harapan, dan inspirasi pendengar.  

 

4. Meyakinkan 

Berbicara meyakinkan bertujuan meyakinkan pendengarnya. Bersuasana 

serius, mencekam, dan menegangkan. Melalui keterampilan berbicara, 

pembicara berusaha mengubah sikap pendengarnya dari tidak setuju menjadi 

setuju, dari tidak simpati menjadi simpati, dan sebagainya. Dalam berbicara 

meyakinkan itu, pembicara harus melandaskan pembicaraannya kepada 

argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan 



 

dari segala segi.  

 

2.2.5 Pengajaran Berbicara Di Sekolah Dasar 

1. Bahan Pengajaran Berbicara 

Pemilihan bahan pembelajaran berbicara bergantung pada jenis 

keterampilan berbicara yang akan dikembangkan dalam diri siswa. Kegiatan 

pembelajaran berbicara meliputi : menyapa, memperkenalkan diri, bertanya, 

menjawab pertanyaan, bercerita, berpendapat dalam diskusi kelompok, memberi 

petunjuk, bermain peran, mewawancarai. Dalam pemilihan bahan pengajaran 

berbicara di SD ada kriteria pemilihan bahan atau materi yang sesuai sebagai 

berikut: 

a. Sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan. 

b. Bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. 

c. Dapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara tidak 

menjemukan. 

d. Memberikan contoh ketepatan ucapan, intonasi sehingga siswa mampu 

berbicara dengan jelas. 

e. Dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. 

f. Topik kegiatan berbicara harus aktual. 

g. Bahan diorganisasi secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip 

pembelajaran. 

h. Bahan pembelajaran dikemas yang menarik, kadang ilakukan di luar kelas. 

i. Menggunakan metode dan teknik yang dapat menumbuhkan minat siswa 

belajar dan tertarik dengan pembelajaran bahasa. 

j. Memilih sumber dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

pikiran-pikiran kritis dan kreatif. 



 

Pemilihan materi pembelajaran berbicara seharusnya sesuai dengan butir-

butir materi yang telah digariskan di dalam standar isi. Selain itu, pemilihan 

materi juga disesuaikan dengan tingkat kelas, keadaan siswa, situasi dan kondisi 

yang melingkupinya serta kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap 

tingkat. Di samping itu, pemilihan materi harus dikaitkan dengan kehidupan 

nyata siswa dan kecakapan hidup. 

2. Metode Pengajaran Berbicara 

Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan pembelajaran atau 

pengalaman belajar kepada siswa. Metode merupakan sarana untuk 

mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang(Tarigan, 1980: 260). 

Pembelajaran berbicara harus berorientasi pada aspek penggunaan bahasa, 

bukan pada aturan pemakaiannya. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran 

berbicara di kelas semestinya diarahkan untuk membuat dan mendorong siswa 

mampu mengemukakan pendapat, bercerita, bermain drama, berdiskusi, 

berpidato dan sebagainya. 

Untuk menentukan metode mana yang cocok dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara, guru harus mengacu pada kurikulum (Standar Isi). 

Semua kompetensi dasar berbicara pada kurikulum harus dilihat, dicocokkan 

dengan metode dan model pembelajarannya. Jika metode yang dipilih sesuai 

dan benar-benar dapat mengembangkan keterampilan berbicara setiap siswa, 

maka pembelajaran berbicara akan disukai siswa. Apalagi jika guru dapat 

memvariasikan kegiatan (tidak monoton) dan pengelolaan kelas, diharapkan 

siswa lebih termotivasi untuk terus berlatih berbicara. 

3. Kriteria Penilaian Pembelajaran Berbicara 



 

Ada dua jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berbicara, 

yaitu penilaian proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Penilaian hasil dilakukan berdasarkan unjuk kerja yang dilakukan 

siswa ketika menyajikan kompetensi berbicara yang dituntut kurikulum atau 

mempresentasikan secara individual. 

4. Rancangan Pembelajaran Berbicara 

Salah satu strategi yang dapat dilakukan sebelum menjabarkan KD 

(Kompetensi Dasar) menjadi indikator adalah dengan memetakan indikator. 

Untuk memudahkan menemukan KD pembelajaran ”Berbicara”, berikut 

dipaparkan KD kelas 5 sebagai berikut. 

a. Kelas V, Semester I 

1) Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran 

pemecahannya dengan memperhatikan pilihan kata dan santun 

berbahasa. 

2) Menceritakan hasil pengamatan atau kunjungan dengan bahasa yang 

runtut, baik, dan benar. 

3) Berwawancara sederhana dengan narasumber (petani, pedagang, 

nelayan, karyawan, dan lain-lain.) dengan memperhatikan kata dan 

santun berbahasa. 

b. Kelas V, Semester II 

1) Mengomentari persoalan faktual disertai alasan yang mendukung dengan 

memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. 

2) Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang 



 

tepat. (Http://Www.Docstoc.Com/Docs/25352604/Pembelajaran 

Berbicara html 08-02-2011) (10 : 33 ). 

 

2.3 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan 

sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar siswa  untuk 

menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan 

permusuhan. Di dalam pembelajaran dengan menggunakan model cooperative 

learning, siswa bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru 

dalam pembelajaran, melainkan dapat belajar dari siswa lainnya serta mempunyai 

kesempatan untuk membelajarkan siswa yang lain (Solihatin & Raharjo, 2008: 2). 

 

Sementara itu, Slavin (dalam Asma, 2006: 11) mendefinisikan belajar 

kooperatif sebagai berikut “Cooperative learning methods share the idea that 

students work together to learn and are responsible for their teammates learning 

as well as their own”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dalam belajar 

kooperatif siswa belajar bersama, saling menyumbang pemikiran dan bertanggung 

jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara individu maupun kelompok. 

 

Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Ada enam langkah atau tahapan dalam menerapkan pembelajaran kooperatif 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari beberapa ahli pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

mendorong motivasi, dan pembangkitan skemata. 

b. Penyajian informasi, sering dengan bahan bacaan daripada secara verbal 

c. Pengorganisasian siswa ke dalam kelompok belajar. 

d. Guru memberi bimbingan kepada siswa saat mereka bekerjasama untuk 

menyelesaikan tugas. 

e. Guru mengevaluasi hasil belajar terhadap tugas yang telah dikerjakan melalui 

presentasi. 

f. Guru memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok. 

 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

 

 Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

No Langkah-langkah Aktivitas Guru 

1 Menyampaikan tujuan dan Menyampaikan tujuan pelajaran yang 

http://www.docstoc.com/Docs/25352604/Pembelajaran%20Berbicara
http://www.docstoc.com/Docs/25352604/Pembelajaran%20Berbicara


 

memotivasi siswa akan dicapai dan memotivasi siswa 

untuk belajar 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi dengan 

berbagai bentuk aktivitas pembelajaran 

3 Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok belajar 

Guru menyampaikan informasi tentang 

bagaimana membentuk kelompok 

belajar dan membantu siswa agar 

melakukan transisi dalam kelompok 

belajar secara efisien. 

4 Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru mengadakan bimbingan belajar 

pada saat kelompok melakukan tugas 

bersama 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

kelompok melalui representasi siswa 

dalam kelompok 

6 Memberi penghargaan Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok belajar secara individu 

ataupun kelompok. 

(Adaptasi Suwarjo 2008: 106) 

 

2.4 Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert E. Slavin 

dan teman-temannya di Universitas John Hopkins, dan merupakan tipe 

pembelajaran kooperatif paling sederhana. Dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD  guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 

sampai 5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin 

dan suku atau merupakan kelompok heterogen (Suyanto 2009: 27). Guru 

menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja di dalam kelompok mereka untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi pelajaran 

tersebut. Pada akhirnya siswa diberikan tes pada saat tes ini mereka tidak dapat 

saling membantu. Poin setiap anggota tim ini selanjutnya dijumlahkan untuk 

mendapat skor kelompok. Tim yang mencapai kriteria tertentu diberikan sertifikat 

atau penghargaan. 

 

Konsep utama pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah untuk memotivasi 

siswa saling memberi semangat dan membantu dalam menuntaskan keterampilan-

keterampilan yang dipresentasikan guru. Apabila siswa menginginkan tim mereka 

mendapatkan penghargaan tim, mereka harus membantu teman satu tim dalam 

mempelajari bahan ajar tersebut. Mereka harus memberi semangat teman satu 

timnya yang melakukan yang terbaik, menyatakan norma bahwa belajar itu 



 

penting, bermanfaat, dan menyenangkan. Siswa bekerja sama setelah guru 

mempresentasikan pelajaran. Kemudian Eggen (dalam Suyatna 2009: 100) 

mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan  

pembelajaran kooperatif tipe STAD ada beberapa tahap yang harus dilakukan 

yaitu: 

1. Pembelajaran (Instruction) 

Materi yang disampaikan pada saat pembelajaraan biasa menggunakan 

pembelajaran langsung atau diskusi yang dipimpin oleh guru. Pembelajaran 

ini dipakai untuk menetapkan tujuan, penjelasan, dan pemodelan kemampuan 

atau penerapan konsep, prinsip, penyamarataan, peraturan-peraturan dan 

penyediaan buku praktik. Pada pendahuluan ditekankan pada apa yang akan 

dipelajari siswa dalam tugas kelompok. Siswa harus memperhatikan dengan 

baik selama pembelajaran karena akan membantu siswa dalam tes. 

2. Membentuk Kelompok (transition to team) 

Guru umumnya membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan 

karakteristik yang heterogen. Menempatkan siswa dalam kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari empat sampai lima orang dengan cara 

mengurutkan siswa dari atas ke bawah berdasarkan kemampuan akademiknya 

dan daftar siswa yang telah diurutkan tersebut dibagi menjadi empat bagian. 

Kemudian diambil satu siswa dari tiap kelompok sebagai anggota kelompok. 

Kelompok yang sudah terbentuk diusahakan berimbang selain menurut 

kemampuan akademik juga diusahakan menurut jenis kelamin dan etnis. 

3. Membentuk Kelompok dan Pengawasan (Team study and monitoring) 

Selama murid bekerja dalam kelompok, guru harus mengawasi murid 



 

untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik. Salah satu tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah mengajar murid untuk bekerja bersama. 

Model kooperatif tipe STAD satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang 

anggota kelompok. Setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab atas 

keberhasilan anggota kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus 

membantu satu sama lain dan bertanggung jawab agar setiap anggota 

kelompoknya benar-benar memahami materi yang dipelajari karena 

keberhasilan individu mempengaruhi keberhasilan kelompoknya. 

4. Kuis atau tes 

Kuis/tes diberikan setelah melaksanakan 1 atau 2 kali pertemuan. Saat 

kuis/tes siswa tidak boleh saling membantu satu sama lain dan harus 

mengerjakan soal secara individu. Kuis/ tes dikerjakan setiap individu. Pada 

tahap ini setiap siswa harus memperhatikan kemampuannya dan menunjukkan 

apa yang diperoleh pada kegiatan kelompok dengan cara menunjukkan 

keterampilan berbicara sesuai lafal, intonasi, keeruntutan kalimat dan 

ketepatan penggunaan bahasa. 

5. Poin Peningkatan Individu 

Poin peningkatan adalah memberikan kepada siswa sasaran yang dapat 

dicapai jika mereka bekerja lebih giat dan memperhatikan prestasi yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan yang dicapai sebelumnya. Setiap siswa diberi 

skor awal yang diperoleh dari tes sebelumnya. Hasil tes setiap siswa diberi 

poin peningkatan yang ditentukan berdasarkan selisih skor tes terdahulu (tes 

skor awal dan tes skor tes akhir), selisih skor siswa tersebut kemudian diberi 

poin berdasarkan tabel skor perkembangan sehingga diperoleh skor individu. 



 

Skor individu setiap anggota kelompok memberi sumbangan kepada skor 

kelompok.  

6. Penghargaan Kelompok 

Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan poin peningkatan 

kelompok. Setelah diperoleh hasil kuis, kemudian dihitung skor peningkatan 

individual berdasarkan selisih perolehan skor kuis terdahulu (skor dasar) 

dengan skor kuis terakhir. Berdasarkan skor peningkatan individual dihitung 

poin perkembangan dengan menggunakan pedoman yang disusun oleh Slavin 

(dalam Asma, 2006: 53) sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.2 Poin Perkembangan dengan Pedoman Slavin 

 

Skor penilaian Skor perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 

10 poin sampai 1 poin di bawah skor dasar 

Skor kuis sampai 10 poin di atas skor dasar 

Lebih dari 10 poin dari skor dasar 

Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor dasar) 

5 

10 

20 

30 

30 

 

Pemberian penghargaan kepada kelompok yang memperoleh poin 

perkembangan kelompok tertinggi ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

N1 = Jumlah total perkembangan anggota  

    Jumlah anggota kelompok yang ada 

Keterangan N1 = Nilai kelompok 

Berdasarkan poin perkembangan yang diperoleh terdapat tiga tingkatan 

penghargaan yang diberikan yaitu: 

a. Kelompok yang memperoleh poin rata-rata 15, sebagai kelompok baik. 

b. Kelompok yang memperoleh poin rata-rata 20, sebagai kelompok hebat. 



 

c. Kelompok yang memperoleh poin rata-rata lebih dari 25, sebagai 

kelompok super team. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa tipe 

STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Tipe ini menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang 

beranggotakan 4-5 orang siswa yang merupakan campuran dari kemampuan 

akademik yang berbeda, variasi jenis kelamin, dan kelompok ras atau etnis 

yang berbeda. 

 

2.5 Pembelajaran Ketrampilan Berbicara Berdasarkan Kooperatif Tipe 

STAD di SD 

Pembelajaran ketrampilan berbicara di SD dilakukan sesuai materi pokok 

yang akan diajarkan, berdasarkan SK dan KD aspek ketrampilan berbicara. Dalam 

melaksanakan pembelajaran ketrampilan berbicara melalui pembelajaran 

kooperatif ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan guru sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta 

memotivasi sisswa untuk belajar, kemudian guru menyajikan materi yang 

akan diajarkan. Pada pembelajaran ketrampilan berbicara berdasarkan 

kooperatif tipe STAD ditekankan pada apa yang akan dipelajari siswa dalam 

tugas kelompok yaitu siswa harus memahami prosedur pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

2. Guru melakukan pre tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan untuk 

menentukan skor dasar. Dari hasil pre tes guru membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4 sampai 5 siswa dengan 



 

karakteristik heterogen berdasarkan ( jenis kelamin, suku, tingkat kinerja ) dan 

guru membantu siswa melakukan transisi dalam kelompok belajar. Guru 

memberikan lembar kerja kepada siswa untuk dipelajari pada saat kegiatan 

belajar kelompok, guru berkeliling memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan. 

3. Pemberian tes ketrampilan berbicara pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan masing-masing kelompok secara bergiliran maju sesuai dengan lembar 

kerja yang sudah dipelajari bersama kelompoknya.  

4. Pada saat siswa maju di depan kelas, guru melakukan penilaian hasil belajar 

setiap siswa sesuai dengan aspek penilaian ketrampilan berbicara yaitu, lafal, 

intonasi, keruntutan kalimat dan ketepatan penggunaan bahasa.  

5. Penilaian hasil belajar dilakukan guru dengan membuat daftar skor 

peningkatan setiap individu ( selisih pre tes dan pos tes ) yang kemudian 

dimasukkan menjadi skor kelompok.  

6. Peningkatan rata-rata skor setiap individu merupakan sumbangan bagi kinerja 

pencapaian kelompok. Bagi kelompok yang memiliki skor tertinggi 

mendapatkan penghargaan. 

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan 

kelas sebagai berikut “ Jika dalam pembelajaran berbicara di kelas V SD Negeri 

01 Tempuran Lampung Tengah melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD maka 

aktivitas dan hasil belajar  keterampilan berbicara akan meningkat”. 

 



 

 

 

 


