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ABSTRAK 

 Berbicara adalah salah satu alat komunikasi yang berguna untuk mengutarakan pesan berupa ide, 

maksud, gagasan, isi hati, dan pikiran dengan menggunakan bahasa lisan. Selain itu, keterampilan 

ini bisa juga disebut sebagai seni komunikasi lisan yang dapat dipunyai seseorang yang bisa juga 

disebut sebagai retorika. Manfaat dari keterampilan berbicara bisa membuat komunikasi berjalan 

secara efektif. Keahlian ini bisa membuat pendengar yakin dengan apa yang didengar. Skill ini juga 

bisa membantu memastikan bahwa pendengar tidak akan salah tangkap dengan apa yang 

dimaksudkan. Berikut manfaat dari skill berbicara antara lain, Komunikasi antar individu dan 

kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, 

menambah karisma dan wibawa, salah satu factor mempermudah memperoleh pekerjaan, 

menambah level nilai dalam diri, dan dapat menambah kepercayaan dari masyarakat. Ucapan 

selamat adalah sapaan, yang boleh kita anggap tidak punya makna literal. Sapaan adalah kata-

kata untuk meruntuhkan tembok penghalang komunikasi. Yang penting ada bunyi, yang membuat 

orang lain sadar bahwa ada orang di situ. Cooperative leraning adalah suatu model pembelajaran 

di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan 

saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

 Kata Kunci: Cooperative Learning;Keterampilan Berbicara; Media Chart; Ucapan Selamat  

   

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Peserta didik di SMP relatif kurang aktif dalam berbicara Bahasa Indonesia pada 

waktu pembelajaran Bahasa Indonesia. Peserta didik cenderung pasif, diam dan takut 

berbicara karena merasa belum menguasai Bahasa Indonesia untuk berbicara atau karena 

takut salah. Misalnya: Pertama, jika guru bertanya maka hanya ada beberapa peserta didik 

yang berani menjawab. Kedua, dalam berdiskusi kelompok atau menjawab pertanyaan lisan, 

peserta didik masih sering menggunakan bahasa Indonesia; Ketiga, ketika presentasi 

percakapan berpasangan, yang tampil hanya beberapa peserta didik yang itu-itu saja. Hasil 

penilaian berbicara ucapan selamat. Rendahnya kompetensi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain adalah rendahnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Kebanyakan peserta didik cenderung menghindar dengan berbagai alasan. 

Kalaupun yang memberanikan diri untuk tampil, peserta didik biasanya bertanya kepada 

peserta didik lainnya atau bertanya kepada guru tentang kata yang akan diucapkannya. 

Sedangkan pada beberapa anak yang benar-benar pasif, mereka hanya mendengar 

penjelasan guru atau hanya memperhatikan temannya tetapi tidak berani tampil karena 

takut salah dan merasa tidak mampu. Bahkan ada beberapa peserta didik yang diam dan 
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acuh tak acuh terhadap proses pembelajaran berbicara. Dengan pembelajaran kooperatif 

diharapkan saling menciptakan interaksi yang asah, asih, asuh sehingga tercipta masyarakat 

belajar (learning community). Siswa tidak hanya terpaku belajar pada guru, tetapi dengan 

sesama siswa juga. (Suprijono, Agus. 2006: 39). Di dalam pembelajaran kooperatif terdapat 

elemen-elemen yang berkaitan. Menurut Lie (2004): (1) Saling ketergantungan positif; (2) 

Interaksi tatap muka; (3) Akuntabilitas individual; (4) Keterampilan menjalin hubungan 

antarpribadi. 

Melalui model cooperative learning diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berbicara ucapan selamat, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dicirikan oleh sebuah proses 

pembelajaran yang menekankan pada kerja sama antar siswa. Melalui kerja sama dalam 

proses pembelajaran tersebut secara otomatis dapat memunculkan jalinan komunikasi 

antarsiswa, membuat siswa menjadi lebih aktif dan akhirnya proses penemuan konsep, 

pemahaman konsep hingga akhirnya penguasaan konsep dapat terfasilitasi. Hasil akhir dari 

proses komunikasi adalah serangkaian peningkatan pada aspek kognitif, afektif serta 

psikomotorik yang terangkum dalam sebuah konsep yaitu hasil belajar. 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar Bahasa Indonesia  

Hakikat Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang 

mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat (Gulo, 

2008:8). Geoch dalam Hamdani (2009:20) mengatakan, Learning is a change in 

performanceas a result of practice (belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai 

hasil praktik). Sedangkan Slameto (2003:2) memberikan definisi bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Keaktifan Belajar  

Keaktifan belajar berasal dari kata “keaktifan” dan “belajar”. Keaktifan berarti 

kegiatan atau kesibukan (Depdiknas, 2008:31). Keaktifan belajar menurut Sriyono, dkk. 

(1992:75) adalah siswa aktif secara jasmani dan rohani pada saat belajar. Keaktifan jasmani 

maupun rohani meliputi keaktifan indera, akal, ingatan dan emosi. Ciri-ciri perilaku sebagai 

berikut: (1) Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) Membaca/ 

memahami masalah atau soal; (3) Adanya interaksi siswa dengan siswa maupun dengan 

guru; (4) Merespon motivasi yang diberikan oleh guru; (5) Aktif dalam kerjasama kelompok; 

(6) Merangkum materi yang didiskusikan; (7) Mempresentasikan hasil kerja kelompok;(8) 

Aktifitas siswa dalam mengikuti pembelajaran; (9) Aktifitas siswa dalam menggunakan alat 

peraga; (10) Partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi pembelajaran. 

Belajar Bahasa Indonesia  

Belajar bahasa mencakup dua prinsip linguistik utama yaitu bahasa sebagai alat 

interaksi sosial dan kompetensi komunikatif (Fauziati dan Hikmat, 2009:5) (1) Bahasa 
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sebagai alat interaksi social artinya Bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat 

menggunakan berbagai tanda yang disepakati dan dimengerti oleh masyarakat tersebut. 

Sistem tanda-tanda tersebut dipelajari dalam ilmu semiotika. Menurut Fiske (1990:40). 

Ketika bahasa sebagai alat komunikasi, tanda-tanda (sign) yang digunakan berupa bunyi 

dan huruf yang ditulis dan dibaca berdasarkan kaidah atau aturan (code) tertentu yang 

disebut tata bahasa atau grammar (Fauziati dan Hikmat, 2009:6). Belajar Bahasa Indonesia 

bertujuan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tersebut, dalam 

bentuk lisan dan tulis. Kemampuan berkomunikasi meliputi mendengarkan (listening), 

berbicara (speaking), membaca (reading), dan menulis (writing) (Depdiknas, 2003:14) 

Keaktifan Belajar Bahasa Indonesia Aspek Berbicara 

Belajar Bahasa Indonesia aspek berbicara berarti belajar bagaimana menyapa, 

mengeluh, mengungkapkan kegembiraan dan sebagainya yang dilakukan dalam konteks 

situasi tertentu (Depdiknas, 2003: 19). Kegiatan belajar berbicara dirancang untuk membuat 

peserta didik berbicara berpasangan dengan memerankan tindakan berbicara dengan 

menggunakan bahasa target seperti yang ditegaskan dalam modul PLPG Bahasa Indonesia 

(2008:36) yang menyatakan, “Speaking activity is designed to require the participants to 

speak in pair on the use of a speech act, additional to remarks. One participant produces a 

remark or statement and his/her partner should make an additional comment.”  

Model Cooperative Learning 

Pengertian Cooperative Learning 

Cooperative leraning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran. 

Saling ketergantungan positif. 

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk 

menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa 

sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain 

dapat mencapai tujuan mereka. 

Tanggung jawab perseorangan 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

Cooperative Learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang 

terbaik. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran Cooperative Learning membuat 

persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok 

harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok 

bisa dilaksanakan. 

Tatap muka 

Dalam pembelajaran Cooperative Learning setiap kelompok harus diberikan 

kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan 

para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari 



Keterampilan Berbicara Ucapan Selamat Dengan Media Chart Model Cooperative Learning 
(Sudarmi) 

 

134 

 

sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi 

kekurangan. 

Komunikasi antaranggota 

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan 

berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para 

anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan 

pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses 

panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh 

untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental dan 

emosional para siswa. 

Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi 

proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama 

dengan lebih efektif. 

Model pembelajaran Cooperative merupakan suatu model pengajaran yang 

menitikberatkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan 

model ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan 

siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan semacamnya. 

Berdasarkan uraian di atas, pengertian Model Pembelajaran Cooperative Learning 

atau Penemuan adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan 

kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. 

Media Chart Pasangan 

Istilah media chart berasal dari bahasa Latin medium yang arti secara umum adalah 

alat komunikasi atau antara, yaitu apa saja yang membawa informasi antara source 

(sumber) dan receiver (penerima) (Suyanto, 2010: 101).  

AECT (Association and Communication Technology, 1997) memberi batasan tentang 

media chart sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi. 

PEMBAHASAN 

Aktivitas Berbicara 

Belajar berbicara diarahkan ke keterampilan bagaimana cara melakukan tindak tutur 

membuka percakapan, mempertahankannya, menutup percakapan, meminta tolong dan 

sebagainya. Tindak tutur tersebut direalisasikan ke dalam lexico-grammar atau tata bahasa 

dan kosakata.  

Jadi keaktifan belajar Bahasa Indonesia aspek berbicara adalah kegiatan siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran berbicara Bahasa Indonesia. Keaktifan siswa akan 

menyebabkan suasana pembelajaran akan lebih hidup karena siswa mau aktif untuk belajar. 

Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan siswa untuk belajar. Siswa memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

sebagai berikut: (1) Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) Interaksi 

siswa dengan guru; (3) Interaksi siswa dengan siswa; (4) Kerjasama kelompok; (5) Aktivitas 
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belajar siswa dalam diskusi kelompok; (6) Aktivitas belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (7) Aktivitas belajar siswa dalam menggunakan alat peraga; (8) Partisipasi 

siswa dalam menyimpulkan materi. 

Hasil Belajar Berbicara 

Hasil Belajar 

Hasil belajar diharapkan terjadi pada perilaku dan pribadi siswa setelah mengalami 

dan melalui proses belajar. Selain itu, aspek sikap juga dirumuskan sebagai hasil belajar 

yang dapat diamati berdasarkan apa yang dilakukan siswa selama menjalani proses 

pembelajaran (Depdiknas, 2003: 8). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, 

hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya, baik segi kognitif, afektif maupun psikomotor. Tercapainya hasil belajar dapat 

dilihat melalui tes, mengamati perilaku siswa dan lain-lain.  

Aspek Berbicara 

Aspek berbicara adalah komunikasi dilakukan dengan melakukan kegiatan berbasis 

kelas. Penilaian berbasis kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi 

dan hasil belajar peserta didik untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan 

peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang ditetapkan. Jadi penilaian yang dimaksud 

adalah nilai siswa yang diambil berdasarkan tahapan kemajuan sesuai dengan daftar 

kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

menerapkan pendekatan pembelajaran tuntas dengan system penilaian berkelanjutan yang 

mencakup 3 aspek yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ketiga aspek tersebut 

secara eksplisit tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat penilaian 

yang diperlukan harus dapat memberikan informasi sebagai dasar penentuan tingkat 

keberhasilan siswa. Alat penilaian yang dapat digunakan antara lain : Pertanyaan lisan di 

kelas, kuis, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, tes semester. Hasil belajar 

Bahasa Indonesia aspek berbicara diambil dari hasil tes tulis setelah siswa mendapatkan 

pembelajaran dan keterampilanmelalui tahap pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

berbicara. 

Implementasi Model Cooperative Learning  

Dalam Cooperative Learning, penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, 

dan kesempatan yang sama dapat berhasil dengan: (1) Penghargaan kelompok yang artinya 

Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang 

ditentukan. (2) Pertanggungjawaban individu yang artinya Keberhasilan kelompok 

tergantung dari pembelajaran individu dari semua anggota kelompok.; (3) Kesempatan yang 

sama untuk mencapai keberhasilan yang artinya Pembelajaran kooperatif menggunakan 

metode skoring yang mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang 

diperoleh siswa dari yang terdahulu. (4) Tujuan Cooperative Learning adalah Tujuan 

pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem 

kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. 

Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif dibangun sebagai berikut: (1) Para siswa harus memiliki 

persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang bersama; (2) Para siswa harus memiliki 
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tanggungjawab terhadap siswa atau peserta didik lain dalam kelompoknya, selain 

tanggungjawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi; (3) Para 

siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama; (4) Para siswa 

membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di antara para anggota kelompok.; (5) Para 

siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap 

evaluasi kelompok; (6) Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar; (7) Setiap siswa akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok 

kooperatif. 

Media Chart  

Macam-macam Media Chart 

Secara umum, media chart dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu visual media 

chart (media chart pandang), audio media chart (media chart dengar), dan audio visual 

media chart (media chart dengar dan pandang).  

Media Chart Pasangan 

Media chart pasangan adalah sejenis flip card yang dirancang untuk dipakai oleh 

dua orang siswa sebagai satu pasangan. Flip card adalah lembaran kertas yang berisikan 

pesan atau bahan pelajaran yang tersusun rapi dan baik. 

Pemanfaatan Media Chart Pembelajaran 

Media chart berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam 

media chart itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam 

bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi.  

Hasil Belajar 

Keberhasilan suatu kegiatan belajar dapat dilihat dari hasil belajar setelah mengikuti 

usaha belajar, hasil belajar merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat 

keberhasilan siswa menguasai suatu materi pelajaran. Manusia melakukan kegiatan belajar 

dengan bermacam cara, sesuai dengan keadaan. 

Cara memperoleh hasil belajar antara lain: (1). Mengetahui cara belajar yang efektif 

dan efisien; (2). Belajar secara kontinyu; (3). Motivasi belajar; (4). Membentuk Kelompok 

Belajar; (5). Gemar membaca, dan; (6). Mengetahui cara meringkas/merangkum. Hasil 

belajar wujud apabila: (1). Menunjukkan hasil belajar yang baik/ tinggi; (2). Hasil yang 

dicapai seimbang dengan usaha yang dilakukan; (3). Cepat dalam mengerjakan tugas 

belajar, dan; (4). Menunjukkan sikap yang wajar. 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa bisa disebut faktor internal atau endogen. 

Faktor ini meliputi kondisi individu si pelajar atau kondisi fisiologis, kondisi panca indera dan 

kondisi psikologis. Kondisi fisiologis meliputi keadaan jasmani pada umumnya, misalnya anak 

yang badannya segar berbeda dengan anak yang dalam keadaan lelah, anak yang terpenuhi 

gizinya berbeda dengan anak yang kekurangan gizi dan sebagainya. Kondisi pancaindera 

terutama penglihatan dan pendengaran, jika hal ini terganggu maka akan berpengaruh 

terhadap aktivitas belajarnya. Kondisi psikologis terutama berhubungan dengan minat, 

kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif siswa. 
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Ucapan Selamat  

Di dalam Bahasa Indonesia, istilah ucapan selamat digunakan untuk berkomunikasi 

yang sifatnya sebagai tambahan untuk menyapa karena rasa apresiasi. Dengan kata lain, 

tidak ada istilah ucapan dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak aneh jika tidak 

menemukan apa-apa saat mencari tahu tentang ucapan selamat dalam Bahasa Indonesia.  

Ucapan Selamat Ulang Tahun 

Ungkapan-ungkapan berikut ini adalah ucapan selamat yang bisa diberikan kepada 

orang yang sedang berulang tahun. Perlu diketahui bahwa penutur juga sering 

mengucapkan doa dan harapan-harapan yang baik ketika mengucapkan selamat ulang 

tahun. Contoh: (1) Selamat ulang tahun, semoga panjang umur; (2) Selamat ulang tahun, 

semoga bahagia selalu;  

Ucapan Selamat Ulang Tahun Pernikahan dan Hari Jadi 

Ucapan selamat ulang tahun tentunya tidak selalu tentang hari kelahiran seseorang. 

Kita juga bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk peristiwa atau kejadian tertentu 

yang spesial, seperti pernikahan, ulang tahun perusahaan, masa bakti, dan sebagainya. 

Ucapan selamat yang paling umum dalam konteks ini adalah happy anniversary (selamat 

hari jadi). Contoh penggunaan. Contoh: (1) Selamat menempuh hidup baru; (2) Selamat 

hari jadi yang ke, semoga sukses selalu! 

Ucapan Selamat Wisuda 

Ketika orang terdekat Anda diwisuda dan Anda ingin mengucapkan selamat 

kepadanya dalam Bahasa Indonesia, ucapan selamat wisuda Bahasa Indonesia di bawah ini: 

(1) Selamat Anda telah diwisuda, Sukses selalu; (2) Selamat dan sukses atas wisuda Anda!  

Ucapan Selamat Lainnya 

Selain ulang tahun, hari jadi, dan wisuda, masih banyak peristiwa spesial lain yang 

patut diucapkan selamat. Menggunakan pola ucapan selamat di bawah ini untuk 

menyampaikan rasa selamat kita kepada orang lain yang mengalami peristiwa spesial 

tersebut: (1) Selamat dan sukses besar; (2) Hebat dan luar biasa! 

Berdasarkan permasalahan yang ada, guru Bahasa Indonesia perlu melakukan 

inovasi pembelajaran dengan menerapkan dan mengembangkan berbagai model, metode, 

dan strategi mengajar. Dalam hal ini penulis menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil 

siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. 

SIMPULAN 

Materi ucapan selamat merupakan salah satu materi Bahasa Indonesia menarik. 

Dalam kehidupan sehari-hari, ucapan selamat sering digunakan untuk menguatkan 

kedekatan pergaulan dan menguatkan komunikasi. Guru Bahasa Indonesia perlu melakukan 

inovasi pembelajaran dengan menerapkan dan mengembangkan berbagai model, metode, 

dan strategi mengajar. Dalam hal ini penulis menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil 

siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 
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belajar. Kelancarannya dilakukan melalui model Cooperatif Leanrningdan didukan dengan 

pemanfaatan media CARD. 
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