
mengarahken perhatian mitra bicaranya pada suatu titik-titik tertentu

sehingga aliran komunikasi tidak monoton.

c. Pendengar dan nada bicara (audience and tone), yaitu cara dan nada

bicara seseorang akan dipengaruhi oleh pendengarnya. Hal ini berarti

seseorang harus dapat membedakan bentuk komunikasi yang sedang

digunakannya, apakah formal atau informal, ia juga dapat mengatur

volume suaranya.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses berbicara

adalah pertukaran pesan antara pembicara dan pendengar yang terdiri atas

tahap-tahap konseptualisasi, formulasi, dan artikulasi yang dibantu oleh fitur-

fitur prosodic yang berfungsi untuk melancarkan komunikasi.

E. Pengajaran Keterampilan Berbicara

Mengajarkan keterampilan berbicara berbeda dengan keterampilan-

keterampilan berbahasa lainnya (menyimak, membaca, dan menulis). Kang

shumin (2003) menegaskan bahwa aspek pengajaran keterampilan

berbicara membutuhkan perhatian dan instruksi khusus. Agar dapat

mengajarkannya secara efektif. Seorang pengajar bahasa terutama harus

memberikan kesempatan kepada pembelajarnya menggunakan bahasa

setelah sebelumnya mencermati factor-faktor dan komponen yang mendasari

pengajaran yang efektif.

Komponen penting dalam pemelajaran bahasa untuk meningkatkan

keterampilan berbicara adalah dengan melakukan aktivitas kelas yang

memberikan pembelajar atau siswa kesempatan untuk mengekspresikan

dirinya sendiri melalui kegiatan berbicara. Kesempatan untuk

mengekspresikan diri ini sangatlah penting, karena tidak seperti keterampilan

berbicara lainnya yang tidak harus dilakukan dengan pihak lain. Berbicara

membutuhkan kesempatan langsung dengan mitra berbicaranya, sehingga

banyak hambatan yang muncul didalam proses pembelajaran.
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Secara eksplisit, Penny Ur (1996) me'nggambarkan masalah-masalah

yang biasanya dihadapi oleh pembelajar antara lain sebagai berikut.

a. lnhibition, artinya pembelajar menghadapi rintangan dari luar maupun dari

dalam dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan rintangan adalah dari luar

yaitu pendengar (audience), karena tidaklah mudah untuk membuka

pembicaraan dengan orang lain dan menyampaikan gagasan kepadanya.

Adapun rintangan dari dalam adalah ketidakpercayaan diri siswa untuk

mencoba berbicara dalam bahasa asing. Mereka takut berbuat kesalahan,

takut dikritik, dan merasa malu.

b. Nothing to say, artinya pembicara merasa bingung atau tidak tahu apa

yang harus dikatakan. Seakan-akan mereka tidak memiliki gagasan untuk

diutarakan kepada mitra bicara.

c. Low or uneven participation, artinya bahwa tidak semua pembelajar

memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya dalam bahasa

asing. Sering kali pembicaraan didominasi oleh pembelajar yang aktif dan

pemberani saja.

d. Mother-tongue use, artinya pembelajar cenderung menggunakan bahasa

ibu ketika mereka terlibat dalam kelompok diskusi. Dengan menggunakan

bahasa ibu mereka dan lebih nyaman serta mudah dalam mengungkapkan

gagasan karena sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam berbicara

sebagaimanadigambarkan diatas beberapa hal berikut dapat dilakukan oleh

pembelajar bahasa. (1) Pengguna kerja kelompok; Dengan beraktivitas

secara berkelompok, pembelajar akan meningkatkan jumlah waktu

berbicaranya dan mengurangi jumlah hambatan bagi pembelajar yang

merasa malu jika harus berbicara di depan kelas; (2) Mendasarkan aktivitas

pada bahasa tingkat sederhana. Tingkat penguasaan bahasa yang

digunakan untuk berinteraksi di dalam kelas sebaiknya tidak setinggi tingkat

penguasaan bahasa yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran yang

intensif. Bahasa yang digunakan haruslah mudah untuk diingat dan
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diucapkan oleh pembelajar agar mereka dapat berbicara dengan lancer

tanpa ragu-ragu. Selain itu, sebelum aktivitas dilakukan sebaiknya pengajar

memperkenalkan atau mengulangi kosa-kata penting yang terkait dengan

topic pada aktivitas yang akan dilakukan; (3) Memilih topik dan tugas secara

cermat untuk menarik minat. Pada umumnya, semakin jelas aktivitas

pembelajaran yang akan dilakukan, pembelajar akan semakin termotivasi; (4)

Memberikan perintah atau arahan dalam menjalankan aktivitas keterampilan

berdiskusi jika tugas yang diberikan kepada pembelajar dilakukan dalam

bentuk diskusi kelompok, pembelajar harus mengarahkan dan memastikan

bahwa semua partisipan harus ikut serta berpartisipasi dalam aktivitas

tersebut; (5) Menjaga agar pembelajar selalu berbicara dalam bahasa target

Selama berlangsungnya aktivitas pembelajaran,guru harus memastikan

bahwa para pembelajar menggunakan bahasa target, yang dapat dilakukan

dengan cara menunjuk salah seorang partisipan sebagai pengawas dalam

setiap kelomp[ok. Cara yang terbaik adalah dengan selalu mengingatkan

pembelajar untuk selalu menggunakan bahasa target dan terutama sebagai

model dalam penggunaan bahasa target (Penny Ur,1996).

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah banyak pembelajar

bahasa menganggap tidak realistis untuk bisa menguasai se@ra lengkap

system linguistic sebuah bahasa target oleh pembelajar. Oleh karena itu,

pengajaran berbicara harus lebih mengedepankan kefasihan (fluency)

daripada akurasi (accuracy). Hali ini dilakukan untuk dapat mencapai

kemampuan berkomunikasi yang berterimamelintasi wilayah genre, konteks,

dan topic yang terbatas.

Selain hal-hal tersebut di atas, peran seorang guru juga menempati

posisi yang sangat penting dalam pengajaran berbicara. Secara garis besar,

Harmer menandaskan bahwa gurumemiliki tiga peran khusus yang sangat

relevan dalam pengajaran berbicara dalam meningkatkan kadar kefasihan

pembelajarnya.
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a. Sebagaijuru bisik (prompter)

Siswa adakalanya mengalami kebingungan, tidak dapat memikirkan

apa yang harus dikatakan, atau beberapa saat kehiiangan kafasihannya.

Dalam keadaan ini, seorang gurur dapat membantu dengan cara

memberikan sedikit saran tanpa mengganggu aktivitas diskusi atau

memaksa siswa keluar dari peran yang sedang ia malnkan. Cara ini akan

menghentikan rasa frustasi siswa yang merasa bahwa mereka menemui

jalan buntu.

b. Sebagai peserta (participant)

Seorang guru harus dapat menjadi animator yang baik saat meminta

siswa memproduksi ujaran. Kadangkala hal ini dapat dicapai dengan

menetapkan aktivitas berbicara secara jelas dan dengan penuh antusias.

Di saat lain, guru harus berpartisipasi dalam permainan peran. Hal ini

akan membantu siswa melancarkan aktivitasnya dengan

memperkenalkan informasi baru, memastikan keterlibatan siswa, dan

secara umum akan menjaga atmosfir pembelajaran yang kreatif.

c. Sebagai pemberi umpan balik (feedback provider)

Ketika siswa sedang melakukan aktivitas pembelajaran berbicara,

koreksi yang berlebihan menghambat siswa dalam aktivitas

komunikasinya. Koreksi yang lembut dari guru menolong siswa dari

kesalahpahaman berbahasa dan keengganan untuk berbicara sehingga

guru harus dipastikan dapat memberikan koreksi dengan cara dan pada

saat yang tepat.

Selain itu, manajemen kelas juga berkontribusi besar bagi

keberhasilan pemelajaran berbicara. woolfolk dan Brooks (2007)

menyatakan bahwa lokasi tempat duduk di bagian depan kelas tidak akan

meningkatkan partisipasi siswa yang memang sudah memiliki

kecenderungan berbicara di kelas, sedangkan tempat duduk di

bagianbelakang akan membuat siswa sulit berpartisipasi dalam kegiatan

didepan kelas. Weinstein dan Wignano dalam Woolfolk (2007)
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menyarankan guru untuk bergerak ke sekeliling ruangan. Apabila

memungkinkan, menciptakan kontak mata dengan semua siswa,

mengarahkan pertanyaan kepada siswa yang duduk jauh dari guru, serta

memvariasikan tempat duduk agar siswa yang sama tidak selalu duduk di

bagian belakang kelas.

Oleh karena itu, menurut Woolfolk susunan tempat duduk berupa

kelompok-kelompok kecil (clusters), atau melingkar (circle) merupakan

susunan tempat duduk yang terbaik bagi interaksi siswa. Hal penting

lainnya adalah pendapat schon dalam woofolk yang mengatakan bahwa

tanda seorang pengajar yang baik bukanlah pada sekedar pengaplikasian

teori, tetapi terletak pada kemampuannya melakukan refleksi (thoughtful

and inventive) terhadap pengajarannya sendiri.

Apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan, diharapkan akan

menghasilkan aktivitas pemelajaran berbicara yang memiliki karakteristik

sebagai berikut.

a- Pembelajar yang lebih banyak berbicara (learners talk a lot),

maksudnya waktu yang dialokasikan untuk aktivitas berbicara

semaksimal mungkin didominasi oleh aktivitas berbicara siswa, bukan

pengajar. Hal ini berarti bahwa kepada pembelajar harus diberi banyak

kesempatan untuk menggunakan bahasa secara autentik.

b. Partisipasi merata (participation is even), artinya pembelajar harus

rnerdapat kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat

mereka dalam bahasa target pada saat berinteraksi dengan

kdompoknya.

c- Motivasi tinggi (motivation /s high), artinya pemberajar memiliki

nptivasi yang tinggi untuk berbicara karena mereka tertarik pada topic
yarg sedang dibahas dan memiliki sesuatu yang baru yang ingin
efsamplftan, atau mereka ingin berkontribusi untuk mencapai tujuan

dri tugas yang diberikan kepada mereka.
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d. Pembelajar menggunakan bahasa oada tingkatan yang berbim
(language is of an acceptable level). Hal ini berarti, pembelala,. dhd
mengekspresikan diri mereka dengan ujaran yang relenaq ilffi1
dipahami mitra bicara, dan pada tingkatan akurasi barrree

berterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimtrIan ffii,
pengajaran keterampilan berbicara harus diawali dengan mergellcl ,ffir
menghilangkan factor-faktor penghambat belajar bahasa dan nrdanrhmn

aktivitas kelas yang memberi. pembelajar kesempa,tan rilt
mengekspresikan dirinya sendiri melalui kegiatan berbicra ffif,r
mendahulukan kefasihan (fluency) daripada akurasi (acarq1. ,ffi
menempatkan pengajar dalam perannya sebagai juru bisik {pffitil
peserta (pafticipant), dan pengumpan balik (feedback providd; ffinr
mempertimbangkan manajemen- kelas (classroom managematl rrufr
meningkatkan interaksi antar siswa.

F. Penelitian Tindakan

Penelitian tindakan (action research) adalah pendekatan sirH*
terhadap metode pencarian solusi efektif dari permasalahan sehai{ref m
dihadapi oleh para profesional, terutama kaum pendidik. Dengan derffir
penelitian'tindakan sedikit berbeda dari penelitian ilmiah yang urrln ffi
di mana tujuan penelitiannya adalah mencari penjelasan umum pry ffi
diberlakukan pada semua konteks. Tujuan penelitian tindakan ddCr ul*
mempelajari sebuah permasalahan pada konteksnya yang khusus dilffi
yang dimunculkan umumnya juga hanya berlaku pada kortb IED
diuraikan dalam penelitian tindakan tersebut. (Ernest T.stringer,zrlz:lq

Stinger merumuskan kerangka kerja penelitian tindakan sehalnn rrun
dari tiga kegiatan,yaitu Melihat, Berpikir dan Bertindak (Lod<, rrftk ffi
Aktifitas "melihat" melibatkan banyak kegiatan yang berhuburgrr elm
pengumpulan informasi untuk membangun pemahaman merEerri rldi
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yang sedang dihadapi, merumuskan definisi dan mendeskripsikan hal-hal

yang ada dan peristiwa yang sedang berlangsung. Aktifitas "berpikir''

melibatkan banyak kegiatan yang berhubungan dengan proses eksplorasi,

analisis, dan interpretasi. Tujuan aktifitas ini adalah mencari penjelasan

mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Aktifitas "bertindak" melibatkan

banyak kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan laporan

terstruktur, implementasi dari hasil penelitian, dan evaluasi dari hasil

implementasi tersebut. Seluruh kegiatan-kegiatan ini perlu dilaksanakan

sebagai sebuah siklus, agar dapat berulang dan hasil penelitian dapat

diperbaiki secara terus menerus. (Ernest T Stringer, 2007:9)

Model Stringer di atas tidak mengisyaratkan bahwa di dalam penelitian

diperlukan kerangka kerja bagi proses perencanaan terhadap tindakan yang

akan diambil dan pada fase mana evaluasi atas tindakan tersebut perlu

dilakukan. Model yang dikembangkan oleh Mertler, sebaliknya memfokuskan

pada aspek perencanaan tindakan. Bagi Mertler, sebuah penelitian tindakan

perlu dimulai dengan sebuah tahapan perencanaan (planning sfage), diikuti

oleh tahapan tindakan (acting sfage), tahapan pengembangan (developing

sfage) dan diakhiri dengan sebuah refleksi (reflecting sfage), lalu siklus ini

akan berulang kembali (Craig A. Mertler, 2009:72). Model yang paling

bqrpengaruh dalam bidang penelitian tindakan (dan dimanfaatkan sebagai

dasar dalam penelitian ini) adalah yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis

dan Robert McTaggart. Menurut Hopkins, Kemmis dan Taggart

mengusulkan fase perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi, dan

mereka mengisyaratkan bahwa setiap fase ini berulang dalam siklus, fase-

fase ini tidak dilakukan sama persis. Tiap fase refleksi menghasilkan

kesimpulan berbeda sehingga setiap fase perencanaan akan mengalami

penyesuaian (Kemmis dan Taggart dalam David Hopkins,1993:48). Sejak

model Kemmis dan Taggart ini diterbitkan, berbagai variasi dari

penerapannya telah muncul.
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Macintyre juga berpendapat senada. Hanya saja model yang

diusulkan Macintyre dimulai dari proses refleksi terlebih dahulu. Kelebihan

dari model Macintyre adalah terdapat rumusan yang jelas mengenai di mana

fase perencanaan perlu melibatkan diskusi dengan kolaborator (Macintyre

dalam Valsa Koshy,2005:7). Dari model-model yang didiskusikan di atas,

dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak persamaan di antara model-model

yang ada. Pertama, secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan

merupakan penelitian yang memiliki beberapa siklus tindakan (dua atau lebih

tindakan). Selanjutnya, setiap siklus tindakan juga terdiri dari beberapa

tahapan (3 atau 4 tahapan). Tahapan-tahapan tersebut berupa perencanaan

(planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi

(reflection).
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ABSTRAK

Tujuan peneliiian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara
bahasa lnggris dasar pada mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar
program kerja sama program 51 kelas kerjasama Membramo dengan
menggunakan pendekatan komunikatif. Ada berbagai hambatan untuk
mengembangkan kegiatan berbicara pada pembelajaran bahasa lnggris,
diantaranya mahasiswa jarang menggunakan bahasa lnggris karena tidak
adanya kepercayaan diri untuk berlatih berbicara. Untuk itu, diperlukan
sebuah strategi pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa dengan cara
berlatih berbicara bersama temannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kampus
PGSD Jalan Setia BuCi I Jakarta Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model
Stephen Kemmis dan MC.Taggart. Penelitian tindakan kelas dilakukan
melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Pengumpulan data dialkukan dengan menggunakan instrumen tes
kemampuan berbicara, instrumen pemantau tindakan pendekatan
komunikatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami
peningkatan kemampuan dari siklus I ke siklus ll dalam menyusun rencana
pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran komunikatif.
peningkatan dalam melaksanakan pembelajaran sebesar 23,43o/o. Begitu
pula dengan keterampilan berbicara mahasiswa meningkat sebesar 60.88%.
Dengan demikian strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
komunikatif dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa I nggris.

Key words: Keterampilan Berbicara, Pendekatan Komunikatif
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BAB I.

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Bahasa merupakan salahsatu sarana komunikasi yang dipergunakan

ddam hubungan lnternasional baik dalam bentuk lisan maupun tulisan,

mengingat pentingnya bahasa tersebut maka hampir disetiap sekolah di
lndonesia mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sudah

mergajarkan bahasa tersebut. Bahasa lnggris merupakan salah satu bahasa

rget yang banyak diminati para siswa ataupun mahasiswa, hal ini

dsebabkan karena banyaknya instansi baik pemerintah ataupun swasta yang

menggunakan bahasa . tersebut. Bahasa memiliki peran sentral dalam
perkernbangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan
menrpakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi.
Pernbdajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya,
hxlayanya, dan budaya orang lain.

Dalam setiap kesempatan manusia menggunakan bahasa, baik
ssEra reseptif maupun secara produktif. Dengan menggunakan bahasa,
orrusia dapat menyampaikan perasaan, gagasan, angan-angan dan dapat
lengekspresikan sesuatu kepada orang lain. Ragam berbahasa yang

{Srlakan dalam mengekspresikan sesuatu dapat berbentuk lisan maupun
lrfas.

Ham berbicara, pada dasarnya orang akan menggunakan bahasa.

fi rya, bahasa merupakan alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran,

pu+d, dan perasaan. Dengan demikian, kegiatan berbahasa
qqnggt*tnya merupakan kegiatan berkomunikasi (berinteraksi dan

rcmddisasikan diri) antar manusia sehingga tercipatanya suatu
arma dalam melakukan kegiatan daram kehidupan sehari-hari.

t(erampilan berbicara ini sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dan

"Fr"rc{tasikan diri di dalam kehidupan masyarakat. Jika keterampilan



berbjcara seseorang baik, maka ia memiliki kecerdasan dalam

menyampaikan berbagai masalah kehidupannya kepada siapa saja dan tentu

akan dipahami dengan baik oleh setiap orang yang mendengarnya atau

membaca tulisannya.. Dengan demikian, pada gilir"annya penutur bahasa itu

mampu menggunakan bahasa sesuai dengan aturan sosial yang berlaku di

masyarakatnya. Hal ini berarti bahwa pada saat seseorang sedang berbicara

dengan orang lain, ia harus memperhatikan latar atau konteks pembicaraan

yang meliputi, misalnya, dengan siapa, kapan, dan di maRa ia berbicara.

Komunikasi lisan memiliki target bagaimana penutur mampu memahami

budaya dari para lawan bicaranya. Khususnya, dalam kerangka cara berpikir,

etos kerja, pola hidup, dan kepercayaan yang dianut seseorang.

Hal ini juga berlaku dalam pembelajaran bahasa rnggris sebagai

bahasa asing (di lndonesia bahasa lnggris diposisikan sebagai bahasa

asing). Dengan demikian, para pembelajar harus diajarkan untuk

menggunakan bahasa yang ia pelajari, mulai dari situasi kehidupan nyata

sehari-hari yang ia alami. Selain itu, penutur harus memahami teori tentang

bahasa komunikatif, yaitu bahasa yang digunakan harus mengacu pada

ekspresi-ekspresi fungsional yang biasa digunakan oleh penutur asli.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana
Meningkatkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa lnggris Dasar dengan

Menggunakan Pendekatan Komunikati?. (penelitian Tindakan pada

Mahasiswa Program 51 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas Kerja Sama
Membramo Universitas Negeri Jakarta). Berdasarkan uraian, penjelasan latar
bdakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah; 1) Bagaimana
mreningkatkan keterampilan berbicara bahasa lnggris dasar melalui
pendekatan kominikatif? 2) Apakah keterampilan berbicara bahasa lnggris
dasar dapat d iti ng katkan denga n mennggunakan pendekatan komun i katif?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan

bahasa lnggris dasar melalui pendekatan komunikatif pada mahasiswa 51

PGSD kelas kerjasama Membramo universitas Negeri Jakarta. Dalam

penelitian ini cara yang ditawarkan adalah penggunaan metode komunikatif

dalam meningkatkan kemampuan keterampilan bahasa lnggris dasar.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menberikan beberapa manfaat,

baik secara teoretis maupun secara praktis. Penelitian ini sekurang-

kurangnya memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dan meningkatkan

pemahaman bagi praktisi pendidikan khususnya para pengajar

bahasa lnggris dengan menggunakan metode komunikatif dapat

meningkatkan keterampilan bahasa lnggris dasar,

2) Dapat dijadikan sebagai bahan kajian pendukung untuk merefleksikan

berbagai macam model pembelajaran atau teknik yang lebih baik

terutama dalam upaya membantu meningkatkan keterampuran

bahasa lnggris dasar bagi mahasiswa.

3) sebagai bahan informasi kepada para pengajar bahasa tentang

pentingnya pemilihan model pembelajaran agar mahasiswa lebih

apresiasif, dengan demikian kualitas pembelajaran dan hasil belajar
juga diharapkan dapat meningkat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Keterampilan Berbicara

Keterampilan atau skill adalah kondisi dimana seseorang dapat

memanfaatkan informasi, atau teknik dari pengalaman yang diperolehnya

untuk melakukan sesuatu yang baru. Atau menurut Richards; Keterampilan

adalah gaya atau prilaku di mana bahasa digunakan. Menurut pendapatnya

keterampilan mengacu kepada keterampilan produktif yang mencakup

berbicara dan menulis dan keterampilan reseptif yang mencakup membaca

dan menyimak. Bloom mengungkap bahwa Knowledge may also involve the

more complex processes of relating and judging; since it is almost impossible

to present an individual with a knowledge problem, which include exactly the

same stimuli, signals, or cues as were present in the original learning

situation. pengetahuan atau knowledge memang lebih dari sekedar

mengingat ide atau fenomena dalam bentuk yang sangat mirip dengan yang

pernah dijumpainya. Dari batasan pengetahuan atau knowledge, Bloom

melanjutkannya ke batasan terampil yang di gabungkan dengan mampu

(abilities and skills) :

The most general definiton of these abilities and skills is that the

individual can find apropriate information and techniques in his

previous experience to bring to bear on new problems and situations.

This requires some analysis or understanding of new situation; it

requires a background of knowledge or methods, which can be readily

utilized; and it a/so requires some facilities in discerning the

appropriate relations between previous experience and the new

situation

Bygate mengungkap untuk dapat menggunakan bahasa dengan baik ada

dua hal mendasar yang merupakan unsur pokok keterampilan yakni: motor-



perceptive skill dan interaction skr/l Yang termasuk dalam motor-perceptive

skill adalah memahami, mengingat, mengucapkan dengan bunyi dan tata

urutan kata yang benar dalam bahasa itu. Secjangkan interaction skilladalah

bagaimana membuat keputusan yang benar dalam berkomunikasi termasuk

apa yang diucapkan, kapan, dan bagaimana mengucapkannya, apakah perlu

dilanjutkan sesuai dengan situasi yang berkembang diantara penutur dengan

pendengarnya.

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Dalam setiap

kesempatan manusia menggunakan bahasa, baik secara reseptif maupun

secara produktif. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat

menyampaikan perasaan, gagasan, angan-angan dan dapat

mengekspresikan sesuatu kepada orang lain. Ragam berbahasa yang

digunakan dalam mengekspresikan sesuatu dapat berbentuk lisan maupun

tertulis. Secara lebih lengkap ragam bahasa itu terdiri dari empat kemampuan

yaitu kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan

merupakan satu kesatuan, atau biasa disebut catur tunggal (Zulhasril

Nasir,2008:7). Metighe dan Schollenberger (dalam Purwadi,2000:20-22)

berpendapat ada tiga alasan mengapa berpikir perlu dilakukan. Pertama,

masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang ditandai dengan

percepatan sangat tinggi dalam pengetahuan dan teknologi. Tuntutan dari

abad informasi akan mempengaruhi tujuan dan praktek pendidikan. Kedua,

kapabilitas berpikir mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki keterampilan

berpikir, tingkat fungsi presentasinya menurun. Ketiga, berkenaan dengan

metode pengajaran. Proses pengajaran di kelas didominasi oleh dosen

dengan informasi verbal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

pengajar tidak menggunakan metode yang dapat mengembangkan

kemampuan berpikir kritis para mahasiswa.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran

informasi pada era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari



keterampilan menggunakan bahasa asing, agar dapat berkomunikasi dengan

baik. Salah satu bahasa asing yang dipelajari dan diajarkan mulai dari

sekolah dasar hingga perguruan tinggi adalah bahasa lnggris. Tujuannya

untuk mengembangkan ketrampilan berbahasa yang meliputi: menyimak,

berbicara, membaca, dan menulis. Sebagai bahasa dunia, bahasa lnggris

digunakan sebagai sarana komunikasi antarbangsa. lni menuntut seseorang

untuk berkomunikasi secara lisan. Dengan demikian ia dituntut antara lain

untuk menguasai kosakata bahasa lnggris yang cukup agar terampil

berbahasa atau berkomunikasi secara lisan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang

untuk berkomunikasi / berbicara dalam bahasa asing yang dipelajarinya,

antara lain konsep diri dan sikap seseorang terhadap bahasa asing yang

dipelajarinya. Konsep diri diidentifikasi sebagai suatu konsep yang dibangun

oleh individu disekitar dirinya sebagai seseorang yang berguna. Dengan

memiliki konsep diri yang positif, orang akan mampu menerima dan

memandang dirinya sebagai pribadi yang sanggup bertahan menghadapi

kondisi apapun

Keterampilan berbicara adalah kemampuan yang bersifat "aktif

produktif' (kemampuan yang menghasilkan atau menyampaikan gagasan,

pikiran, atau perasaan) oleh pihak pembicara (speaker'1. Kemampuan aktif-

produktif menuntut kegiatan menyampaikan bahasa kepada pihak lain secara

lisan (encoding). Keterampilan berbicara ini juga bersifat "take and give".

Artinya, pada saat yang hampir bersamaan, pembicara memberi (give)

gagasan-gagasan kepada lawan bicara dan sekaligus menerima (take)

gagasan-gagasan dari lawan bicara tersebut (Nurguyantoro, 1 995 :273).



Proses interaksi antara pembicara dan Iawan bicara digambarkan

oleh Underhill (1988:72) seperti berikut ini.

Diagram 2. Proses lnteraksi antara Penutur dan Pendengar

Dari diagram di atas, terlihat bahwa arah panah menunjukkan

pergerakan arah komunikasi timbal-balik antara pembicara dan pendengar.

Pada satu saat seseorang mendengarkan orang lain berbicara (pendengar),

pada saat yang lain orang mungkin berperan sebagai pembicara. Sedangkan

pesan yang dikomunikasikan melalui proses encoding disampaikan dalam

bentuk sistem lambang bunyi (bahasa). Pergantian peran dari satu ke yang

lainnya sering sekali terjadi sangat cepat dalam percakapan. Hal ini wajar

karena bahasa lisan mempunyai sifat yang berbeda dengan bahasa yang

digunakan dalam komunikasi tulis. Bahasa lisan biasanya diartikan sebagai

bahasa manusia yang disampaikan dengan menggunakan alat-alat artikulasi.

Sedangkan, bahasa tulisan menggunakan huruf yang tersusun dalam sistem

ejaan (sistem grafologis). Selain itu, bahasa tulisan antara waktu menulis

(memproduksi) dengan waktu menerima komunikasi (membaca) terdapat

jarak waktu (bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, berjam-

jam, misalnya melalui surat) atau mungkin hanya beberapa menit atau

beberapa detik saja, misalnya melaluifaksimili atau surat elektronik.

Pudentia (1998:186) menyatakan bahwa secara umum komunikasi

lisan mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu: (1) produksinya menggunakan alat

bicara, sedangkan penerimanya menggunakan indera pendengaran; (2)

kecuali dalam komunikasi telepon atau komunikasi lisan dalam kegelapan,

pengirim dan penerima saling melihat wajah dan tubuh masing-masing; (3)

kecuali dalam menerima komunikasi melalui rekaman, pada dasarnya tidak



ada jarak waktu antara produksi dan penerima-an. Dengan demikian,

keterampilan berbicara terdapat dua ciri pokok yang harus diperhatikan,

yaitu: (1) dikatakan dan didengar, dan (2) situasi tatap muka. oleh karena itu,

agar seseorang mampu mengatakan atau mengucapkan bahasa dan

memahami apa yang diucapkan orang lain, maka ia dituntut menguasai

berbagai aspek bahasa serta menggunakannya secara terus-menerus.

Selain itu, agar komunikasi lisan bisa berjalan dengan lancar, maka penutur

bahasa harus memperhatikan situasi tatap muka (kapan, di mana, dan

dengan siapa) pembicaraan itu berlangsung.

Untuk memahami pesan (ujaran), menurut Finocchiaro dan Bonomo

(1973:106-107) akan sangat tergantung pada kebiasan pembelajar dalam

menyimak (listening) elemen-elemen bahasa dan penerapannya dalam

berbagai situasi. Hal ini disebabkan orang tersebut mendengar elemen-

elemen tersebut setiap saat dalam berbagai kombinasi dan situasi yang

berbeda-beda.

Elemen-elemen bahasa yang melambangkan makna tersebut meliputi:

(1) bunyi-bunyi fonemis bahasa (phonemic sounds) yang dalam ragam

bahasa (diatectat variations) diucapkan oleh penutur asli berbeda-beda; (2)

rangkaian bunyi (sequences of sounds) dan pengelompokkannya, panjang-

pendeknya, berhenti (pause), pola-pola tekanannya (sfress), dan intonasinya

(intonation); (3) kata fungsi (function words) dan perubahan bunyi masing-

masing; (4) infleksi untuk kata benda jamak, fense, possessive, dan

seterusnya; (5) perubahan bunyi dan pemindahan fungsinya dalam bentuk

derivasi (latar asal); (6) kelompok struktur (structural groupings); kata kerja,

preposisi, dan seterusnya; (7) urutan kata (word order); (8) makna kata-kata

yang biasanya tergantung pada konteks dan situasinya; (9) formula (kata

pendahuluan (introductory words), dan kata-kata yang meragukan (hasitation

words) yang terjadi dalam ujaran); dan (10) makna kultural yang terkandung

dalam pesan.



Hal-hal lain yang juga penting untuk diperhatikan dalam menyimak

adalah bahwa pembelajar harus mengingat bagian awal pesan (ujaran atau

rangkaian ujaran) yang penting untuk didengar sambil terus menyimak

bagian yang lain. Keterampilan ini harus dikembangkan terus-menerus

melalui latihan-latihan mendengarkan, mulai dari kalimat-kalimat yang

pendek sampai pada kalimat-kalimat yang panjang di dalam berbagai situasi.

Latihan-latihan tersebut dapat dilakukan dengan cara, misalnya,

mendemonstrasikan dialog-dialog yang telah dilakukan beberapa hari atau

minggu sebelumnya, menulis sebuah paragraf tentang film yang ditonton

atau ceramah yang didengar satu atau dua minggu yang lalu, membuat

catatan-catatan melalui dikte dari segrnen yang terus dikembangkan

cakupannya dari yang pendek sampai yang lebih panjang.

Ketika kita melihat dua orang berhadapan dan melakukan dialog atau

percakapan, maka akan terkesan bahwa mereka sedang melakukan

keterampilan berbicara. Sehubungan dengan kegiatan ini, menyimak dan

berbicara sesungguhnya adalah dua keterampilan yang tidak bisa

dipisahkan. Namun demikian, sebenarnya keterampilan berbicara jauh lebih

kompleks daripada keterampilan menyimak. Mengapa demikian? Alasannya

adalah dalam berbicara, disamping penutur harus menguasai bunyi, struktur,

sistem kosakata, ia juga harus menggunakan gagasannya yang akan

diungkapkan, baik pada saat berbicara sendirian (monologue), pada saat

bercakap-cakap (dialogue). maupun pada saat merespons ucapan lawan

berbicara.

Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa keterampilan berbicara

bukanlah kemampuan yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan

dengan kemampuan lainnya. Oleh karena itu, untuk menguasai keterampilan

berbicara diperlukan bekal kemampuan dalam bidang linguistik, semantik,

dan aspek-aspek komunikatifnya. Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari

menunjukkan bahwa seseorang yang sudah menguasai kaidah-kaidah

bahasa (gramatika) dan kosakata yang cukup, tetapi tidak mampu berbicara



dengan menggunakan bahasa yang dipelajarinya itu secara wajar.

Pembelajar bahasa kedua (bahasa asing dalam hal ini bahasa lnggris)

seperti ini dinyatakan sebagai penutur yang tidak memiliki kemampuan untuk

mengidentifikasi kendala-kendala situasi dan kondisi orang berkomunikasi.

Kendala-kendala tersebut mungkin bersifat sosiobudaya, sosiolinguistik, atau

psikolinguistik (SUS Nababan,l 994:69).

Hal ini beralasan karena bahasa lnggris memiliki beraneka ragam

pola kalimat dan ungkapan yang sesuai dengan konteks situasinya. Dengan

demikian, keterampilan berbicara yang dimaksud adalah keterampilan

berbicara yang meliputi kemampuan menggunakan sistem gramatika dan

ragam bahasa yang berlaku, baik secara formal, netral, maupun tidak formal.

Untuk itu, Leech dan svartvik (1983:21) menyarankan agar bahasa yang kita

gunakan itu tepat (berterima). Kita harus mengetahui struktur gramatika dari

bahasa tersebut serta artinya. Selain itu, kita juga harus mengatahui bentuk-

bentuk bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan situasinya.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh

pembelajar bahasa lnggris seperti tersebut di atas, maka hal yang perlu

diupayakan adalah terbentuknya lingkungan masyarakat berbahasa tnggris

(English speech community). Artinya, individu-individu yang ada di dalam

komunitas tersebut semaksimal mungkin berkomunikasi dalam bahasa

lnggris.

sterm dalam Azis dan Alwasilah (1996:42) menyatakan bahwa sarah

satu karakteristik personal pembelajar yang baik adalah mengembangkan

bahasa sasaran secara terus-menerus sebagai sistem referensi yang

terpisah dan belajar berpikir dalam bahasa itu. Dengan demikian, diharapkan

pembelajar bahasa lnggris secara kreatif mau dan mampu menggunakan

bahasa lnggris secara terus-menerus.

Tujuan inti daripada penciptaan lingkungan masyarakat berbahasa

lnggris tersebut adalah untuk membentuk pembiasaan (habituation) pada diri

pembelajar agar berani berbicara secara bebas. Di sini lingkungan harus
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mampu -mendorong pembelajar agar apresiatif terhadap pentingnya

berkomunikasi sebagai suatu kemampuan utama bagi setiap orang dalam

belajar bahasa dan menyadarkan. Artinya, belajar bahasa lnggris merupakan

suatu kebutuhan dan tuntutan bagi masa depannya, khususnya dalam

menghadapi kehidupan di era global, di mana pada satu saat proses

pembelajaran bahasa lnggris lebih bersifat dialogis dan alamiah.

Dalam proses pembelajaran bahasa lnggris, sistem gramatika

diajarkan secara tidak formal melalui berbagai aktivitas kebahasaan yang

menekankan pada fungsi komunikasinya. Proses pembelejaran seperti ini

disarankan oleh Krashen dan Terrel (1983:18) dengan menyatakan"simply,

acquiring language is picking it up, i.e., developing ability in language by

using it in natural, cornmunicative situation." Artinya, secara sederhana

memperoleh bahasa adalah mengambil bahasa itu dan mengembangkan

kemampuan berbahasa dengan menggunakannya dalam situasi yang

alamiah dan komunikatif. Dengan demikian, lulusan (output) yang dihasilkan

melalui proses pembelajaran bahasa lnggris seperti di atas, mampu menjadi

pemakai bahasa lnggris yang optimal (optimal users). Oleh karena itu, bahan

pelajaran yang dikembangkan di sekolah hendaknya berfokus pada

pembelajaran teks-teks dialog tertulis yang sempit yang dirancang hanya

untuk mendemonstrasikan bagaimana menggunakan gramatika dan

kosakata, tetapi harus mengarah pada model percakapan yang biasa terjadi

dalam kehidupan sehari-hari. Percakapan yang terjadi datam kehidupan

sehari-hari itu tidak harus dibatasi pada cakupan wacananya sehingga dapat

mengganggu pengungkapan gagasan dan terbatasnya informasi yang

dibawa, melainkan wacana percakapan itu harus berorientasi pada bentuk

pengembangan ujaran yang normal.

Dalam konteks "Say it, Extent it, and Repeat rt." Krashen dan Terrel

(1983:6) menyatakan bahwa dalan setiap bahasa, penutur asli atau bukan

penutur asli mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) berbicara lebih lambat;

(2) berbicara lebih panjang; (3) menggunakan kalimat-kalimat pendek; (a)
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menggunakan struktur gramatika lebih sederhana; (5) cenderung

menggunakan hanya tense tunggal (simple fense); (6) lebih sering

menggunakan present tense." Artinya, kapan saja kita belajar berbicara,

dianjurkan sekali agar mencakup kegiatan-kegiatan pengulangan (repetition)

sesering mungkin mengulang apa yang dikatakan maupun yang pernah

diucapakan oleh orang lain, kemudlan dikembangkan-sendiri secara kreatif

dalam bentuk komunikasi yang alamiah. pengembangan dalam hal ini

merupakan bentuk pendalaman yang dapat menciptakan suatu perasaan

belajar yang mudah. Contoh latihan pengulangan tersebut dapat dilihat pada

struktur kalimat yang digunakan untuk mengontrol apakah penutur tidak
konsisten dan meungkin membuat kesalahan yang tidak disengaja seperti
berikut: "l like coffee. I like coffee. I like coffee mix. I like coffee mix because

it kicks a mule and wakes me up in the morning. t tike coffee. t like tea. I tike

coffee with cream. I tike coffee with cream. I tike coffee because it's smooth

and delicious."

Dengan memperhatikan dan melakukan pengulangan terhadap

beberapa kalimat bahasa lnggris tersebut, tentu saja kesalahan
menggunakan kata "fea" sebagai ganti dari kata "coffee" pada baris ke g,

dapat saja dianggap penting, karena "coffee" dan "coffee mit' begitu sering
terjadi sehingga tidak mungkin bagi penutur mengarahkan oerhatiannya ke
kata 'tea". Dengan demikian, dapat disarankan dalam pembelajaran

keterampilan berbicara seperti di atas, diterapkan di sekolah, agar
pembelajar memiliki sedikit struktur tetapi digunakan akan banyak membantu

mengucapkan lebih banyak kata-kata. Sebaliknya, memiliki sedikit kosakata
tetapi digunakan akan dapat membantu mengatakan lebih banyak kata-kata
dalam waktu yang singkat. Struktur yang dipilih dapat membantu berbicara
lebih banyak dan lebih cepat serta dapat mengembangkan informasi yang

lebih banyak tentang apa yang diucapkan. Jika kita berbicara dengan orang-
orang dalam berbagai tujuan tertentu, biarlah mereka mengecek apakah
yang kita ucapkan itu secara internal sudah konsisten atau belum. Mereka

12



juga akan mendorong dan memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih

aktif dan ekspresif dalam belajar berbicara.

Jelaslah bahwa untuk menguasai keterampilan berbiacara dalam

bahasa lnggris diperlukan latihan-latihan yang ketat dan dilakukan secara

terus-menerus (simultan) dalam lingkungan yang kondusif dan didukung oleh

fasilitas yang memadai. Misalnya, tersedianya buku-buku bacaan, koran dan

majalah berbahasa lnggris, ntemiliki laboratorium bahasa dan audio-visual

atds yang baik. Artinya, pembelajar bahasa lnggris harus diupayakan melalui

berbagai aktivitas yang memungkinkan pembetajar-' secara aktif

menggunakan bahasa tersebut. Dengan demikian, sangat mungkin target

untuk menjadi pemakai bahasa lnggris yang optimal, khususnya dalam

menguasai keterampilan berbicara dalam bahasa lnggris dapat tercapai.

B. Kompetensi Keterampilan Berbicara

Pemilihan bahasa seseorrng secara umum dideterminasi oleh faktor-

faktor intralinguistik dan ekstralinguistik. Salah satu faktor intralinguistik

adalah kompetensi komunikatif. Chomsky (1965: 15) secara rapi

memecahkan kajian sistem kaidah bahasa dari studi kaidah sosial yang

menentukan penggunaan bahasa secara kontekstual. Kompetensi

komunikatif melibatkan pengetahuan tidak saja mengenai kode bahasa,

tetapi juga apa yang akan dikatakan kepada siapa, dan bagaimana

mengatakannya secara benar dalam situasi tertentu. Kompetensi komunikatif

berkenaan dengan pengetahuan sosial dan kebuda-yaan yang dimiliki

penutur untuk membantu mereka menggunakan dan menginterpretasikan

bentuk-bentuk linguistik. Secara sederhana kompetensi komunikatif adalah

segala sesuatu yang melibatkan penggunaan bahasa dan dimensi

komunikatif dalam setting sosial tertentu.

Konsep kompetensi komunikatif sejalan dengan pendekatan semiotik

yang mendefinisrkan kebudayaan sebagai makna dan memandang

etnografer (komuni-kasi) berhubungan dengan simbol. Sistem kebudayaan
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hakikatnya pola simbol, dan bahasa adalah salah satu sistem simbol itu.

Struktur sosial, nilai dan sikap individu, dan kompetensi komunikasi ikut

menentukan adanya bentuk dan proses komunikasi. Orang yang melakukan

pemilihan bahasa sebenarnya sedang menerapkan kompetensi

komunikatifnya (Troike, 1 982: 25-26).

Brown (1987:198) menyatakan bahwa tujuan akhir dari pendekatan

komunikatif adalah kemampuan berkomunikasi dengan penutur asli. Dengan

demikian, yang menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran bahasa asing

adalah keterampilan berbicara dan menyimak, menulis untuk tujuan

komunikasi tertentu, dan membaca teks alsi. Hal ini benar karena diakui

bahwa hal yang mendasari gerakan pengajaran komunikatif (communicative

language teaching\ .tersebut adalah prinsip-prinsip yang penting

dikembangkan dari teoritentang tingkah laku berbahasa (/anguage behavior).

Berdasarkan uaraian di atas, maka timbul pertanyaan bahwa

"Bagaimana sebenarnya makna mengkomunikasikan dan dapat dimengerti

dalam suatu percakapan? dan Bagaimana tindak tutur dapat disajikan dan

diinterpretasikan?" Hal.hal yang dipertanyakan ini merupakan hal-hal yang

sangat kompleks. Oleh karena itu, teori-teori analisis wacana yang berkaitan

dengan bagaimana penutur pemproses ujarannya sehingga melahirkan

keterampilan berbiacara yang berterima perlu dikaji.

G. Pengertian Berbicara

W.F Mackey mengatakan,"Oral expression involves not only the use of
the right sounds in the right patterns of rhythm and intonation, but also the

choice of words and inflections in the right order to convey the right

meaning.(ekspresi lisan menuntut bukan saja penggunaan bunyi yang benar

dalam bentuk yang benar pada ritme dan intonasi, tetapi juga pilihan kata

dan perubahan bentuk kata pada susunan yang benar agar dapat

menyampaikan pesan dengan benar)

1.4



Di sini jelas bagaimana kata yang benar merupakan kriteria yang

disebut berulang, yang berarti semua harus benar, mulai dari suaranya,

bentuknya, iramanya untuk mencapai makna yang benar. Pendapat inilah

yang dianut sebagai dasar untuk metoda pengajaran pada saat yang lebih

banyak memberikan perhatian pada bentuk yang dilatihkan menjadi

kebiasaan agar semua menjadi benar.

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat

produktif, dan kegiatan yang penting dalam kegiatan sehari-hari. Menurut

luoma (2004; Berbicara merupakan interaksi yang penuh arti antarmanusia.

Dalam kegiatan berbahasa, seseorang lebih banyak berkomunikasi secara

lissan dibandingkan dengan cara lain (misalnya:menulis). Dengan berbicara

seseorang berusaha mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang

lain secara lisan. Menurut Luria, (2006); Kita menggunakan bahasa sebagai

pernbicara, pemikir, pembaca, dan penulis. Bahasa dapat membuat manusia

bersatu. Bahasa juga digunakan untuk menilai kemampuan, keramahan,

potensi seseorang, dan sebagainya. Dengan demikian berbicara adalah

berbahasa (speaking in language). Dengan berbicara berarti kita melakukan

kegiatan berkomunikasi dengan bahasa.

Berbicara adalah keterampilan social, (Valelte, 196T). rni karena

berbicara merupakan kegiatan transformasi informasi gagasan, ide, atau

perasaaan seseorang kepada orang lain, yang didalamnya terjadi interaksi

antara penutur dan mitra tutur. sejalan dengan ini scott (19g1)

mengemukakan bahwa berbicara merupakan suatu kegiatan komunikasi

lisan yang melibatkan dua orang atau lebih dan para partisipasinya berperan,

baik sebagai pembicara maupun yang memberi reaksi terhadap apa yang

didengarnya serta memberi kontribusi dengan segera.

Pengetahuan seseorang akan suatu bahasa dapat diindikasi dari

keterampilannya berbicara dalam suatu bahasa (Penny Ur, 1g96) Seseorang

dikatakan menguasai suatu bahasa tertentu bukan akibat dari penguasaan

tata bahasa dan kosa kata, tetapi lebih pada kemampuannya menggunakan
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bahasa tertentu dengan tujuannya sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya

Lyle Bachman (Brown 2007); memodifikasi kompetensi komukatif Canale dan

Swain kedalam sebuah skema yang disebutnya kompetensi bahasa.

Batchman menempatkan kompetensi gramatika dan wacana dibawah satu

cabang yang disebutnya kompetensi organisaional, yaitu semua kaidah dan

system yang menentukan apa yang bisa dilakukan dengan lentuk:bentuk

bahasa, apakah itu kaidah tata bahasa atau kaidah yang mengatur

bagaimana cara mengikat kalimat-kalimat menjadi satu (wacana).

Kompetensi sosiolinguistik Canale dan Swain dipecah menjadi dua kategori

pragmatic yang terpisah, yaitu : aspek-aspek fungsional bahasa yang

disebutnya sebagai kompetensi ilokusiner yang berhubungan dengan

pengiriman dan penerimaan pesan-pesan yang dimaksudkan dan aspek-

aspek sosiolinguistik yang membahas pertimbangan-pertimbangan seperti

Sopan Santun, formalitas, metafora, register, dan aspek-aspek bahasa yang

terkait secara kurtural.

Kompetensi Bahasa Bachman

Kompetensi Organisasional Kompetensi Pragmatis

-/\ ./\

Kompetensi Bahasa
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Untuk dapat membentuk baik kompetensi komunikatif yang digagas
oleh Canale dan Swain maupun kompetensi bahasa Bachman, Litflewood
mengungkapkan ada empat domain besar keterampilan yang harus dimiliki
seseorang yaitu:

a. Keterampilan menggunakan system linguistic hingga pada tataran
dapat menggunakannya secara spontan dan fleksibet untuk tujuan
mengekspresikan pesan yang ingin disampaikan,

b. Keterampilan membedakan bentuk-bentuk yang dia kuasai sebagai
bagian dari kompetensi linguistic nya, dengan fungsi komunikatif yang
mereka tampilkan. Dengan kata lain dapat menempatkan system
linguistic sebagai bagian dari system komunikasi,

c. Keterampiran dan strategi daram menggunakan bahasa untuk
mengomunikasikan makna dalam situasi nyata seefektif mungkin, dan

d. Kesadaran akan makna social dari bentuk-bentuk bahasa, sehingga
dapat menggunakan bentuk_bentuk yang berterima.

Domain yang ke empat, yaitu: memahami makna-makna fungsionar
terdiri atas 3 aspek keterampiran, yaitu : (1) kemampuan memahami struktur
dan kosa kata (vocaburary); (2) pengetahuan potensiar tentang fungsi
komunikatif dari bentuk-bentuk linguistic; dan (3) kemmapuan
menghubungkan secara tepat bentuk-bentuk linguistic dengan pengetahuan
non-linguistik, untuk menginterprestasikan makna fungsional tertentu yang
dimaksudkan oleh penutur ( litflewood, 1gg1 ).

Penerapan penting dari aspek ke empat diatas bahwa bahasa
membutuhkan lebih dari sekedar sekumpulan bentuk-bentuk tinguistic yang
berkorespondensi dengan fungsi-fungsi komunikatif. setama hubungan
antara bentuk-bentuk dan fungsi berubah-ubah dan tidak dapat di prediksi
secara pasti di luar situasi tertentu, siswa harus diberi kesempatan untuk
mengembangkan strategi-strategi menginterpasi bahasa dalam penggunaan
nyata. Jadi, siswa atau pemelajar bahasa perlu memperoleh tidak hanya
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sekumpulan makna linguistic,tetapi juga sekumpulan strategi untuk

menggunakan makna linguistic tersebut dalam situasi nyata.

sejalan dengan hal tersebut, Brown menekankan pentingnya akurasi

(accuracy) dan kefasihan (fluency) dalam berbicara. Akurasi terkait dengan

penggunaan bahasa secara benar dalam hal pelafalan (pronunciation), tata
bahasa (grammar), dan fonologi (phonology), sedangkan kefasihan terkait

dengan penggunaan bahasa secara lancer dan alamiah. Littlewood lebih

lanjut menegaskan bahwa komunikator yang paling efisien dalam

menggunakan bahasa asing tidaklah selalu orang yang terbaik dalam

menggunakan struktur-struktur bahasa, akan tetapi seseorang yang paling

terampil dalam memproses situasi lengkap yang melibatkan dirinya dan
pendengarnya, memperhitungkan pengetahuan apa yang telah

dikomunikasikan di antara mereka, dan memilah item-item yang akan

mengkomunikasikan pesan yang dimiliki secara efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpurkan bahwa

keterampilan berbicara adalah kemampuan mereproduksi bunyi ujaran untuk

menyampaikan kehendak, perasaan, gagasan dan kebutuhan kepada orang

lain secara akurat (accurate) dan fasih (ftuent) yang diperoleh melalui
penguasaan atas komponen-komponen linguistic dan non-linguistik.

D. Proses Berbicara

Thornbury (2006) mengatakan bahwa proses berbicara terdiri
beberapa tahap, yaitu: konseptualisasi (conceptualization), formulasi
(formulation), dan artikulasi (articutation) yang kesemuanya diikuti oleh
pengamatan diri dan perbaikan (se/f-monitoring and repair). Konseptualisasi

adalah tahapan saat seorang pembicara mengkonseptualisasikan jenis

wacana (drscourse type), topic (foprc), dan tujuan (purpose) dari gagasan

yang ada dibenaknya. Setelah seorang pembicara berhasil mengkonsepkan

apa yang ingin disampaikannya, ia harus memformulasikan gagasan

tersebut. Pada tahapan memformulasikan,, pembicara harus membuat
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pilihan-pilihan strategis pada tingkatan wacana, sintaksis, dan kosa-kata.

Sebagai contoh, bila wacananya adalah "cerita", harus ada bagian awal,

tengah, dan akhir cerita. Setelah pembicara berhasil memformulasikan

gagasannya, ia sampai pada tahapan yang terakhir, yaitu mengartikulasikan

(arti cu I ati ng) gagasa nnya.

Byrne (1986) mengatakan bahwa proses berbicara adalah proses dua

arah yang melibatkan pembicara dan pendengar. Dalam sebuah proses

komunikasi, seseorang pembicara menyampaikan gagasan atau ide di

kepalanya dengan cara memproduksi ujaran; proses ini disebut encoding.

Sementara itu pendengar menangkap gagasan pembicara dan

memprosesnya menjadi sebuah pesan dalam sebuah proses yang disebut

decoding.

Untuk bisa memahami pesan yang disampaikan oleh

pembicara,pendengar dibantu oleh fitur-fitur prosodic yang disampaikan oleh

pembicara,seperti: tekanan (sfress), intonasi (intonation), dan gerak tubuh

(gesfures). Dengan demikian pendengar akan terhindar dari salh persepsi

dalam memahami pesan yang disampaikan pembicara.

Dalam proses berbicara terdapat beberapa hal penting yang harus

diperhatikan sebagaimana dinyatakan oleh Jone, sebagai berikut;

a. Kejelasan pelafalan (clarity), yaitu kata-kata yang diucapkan oleh seorang

pembicara jelas dan kecepatannya harus relevan, karena jikan pembicara

berbicara terlalu cepat, pendengar akan kesulitan menangkap maksud

pembicara.

b. variasi (variety), yaitu ujaran-ujaran yang diproduksi oleh seorang

pembicara harus memiliki ritme dan nada. la harus mengetahui kapan

harus menaikkan dan menurunkan nada bicara. Tekanan yang diberikan

pada kata-kata dalam sebuah kalimat berfungsi untuk menekankan arti.

Kata-kata yang dianggap kurang penting biasanya diucapkan secara lebih

cepat. Selain itu, jeda Quncture) juga dapat membantu pembicara
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