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ABSTRAK

Kebutuhan mahasiswa keguruan tidak sekadar penguasaan berbagai
pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. Mahasiswa keguruan
membutuhkan berbagai keterampilan sebagai penunjang pelaksanaan tugas sebagai
guru. Salah satu keterampilan yang perlu dikuasai mahasiswa keguruan yaitu
keterampilan berbicara. Persoalannya, tidak semua mahasiswa keguruan
mendapatkan kesempatan untuk berlatih berbicara secara khusus, berbeda dengan
mahasiswa keguruan yang berasal dari program studi bahasa. Oleh karena itu,
dibutuhkan upaya khusus untuk memecahkan persoalan tersebut. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan dengan menerapkan Content Language Integrated Learning
atau pembelajaran terpadu bahasa dan konten dalam proses pembelajaran. CLIL
merupakan upaya untuk menggabungkan dua kepentingan, penguasaan materi dan
bahasa. Dengan penerapan program ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan
keterampilan berbicara sebagai bekal utama membangun interaksi belajar mengajar.

Kata kunci: CLIL, berbicara, mahasiswa keguruan

ABSTRACT

The necessity student of Education faculty is not only mastery various
knowledge in accordance with disciplines studied, but also they needs range of skill
for supporting their duties implementation as a teacher. One of the skill that they
should be capable is speaking ability. The problem is not all student of Education
faculty can get opportunity to practice speaking specifically, difference with student
of education faculty that comes from Language Department. Therefore, it takes
special effort to solve the problem. One of the effort can be done is apply program
named Content Language Integrated Learning (CLIL). CLIL is effort that integrate
two concerns, mastery of material and language. In order to the implementation of
this program, the students are expected improving the speaking ability as the main
requirement to have interaction in teaching activity.



A. PENDAHULUAN

Najwa Shihab, seorang jurnalis sekaligus presenter ternama di Indonesia,

menyampaikan keterampilan berbicara yang dikuasainya sekarang, tidak

didapatkan secara instan, tetapi melalui pengalaman bertemu banyak orang dan

keterlibatan dalam organisasi. Sementara itu, Tantowi Yahya dan Tubagus

Wahyudi yang dikenal sebagai public speaker yang sudah memiliki banyak

pengalaman tampil berbicara di hadapan umum, menyebutkan bahwa keterampilan

berbicara merupakan keterampilan yang dapat dikuasai siapapun. Keterampilan

berbicara dapat dikuasai melalui serangkaian teknik yang dilatih, dipraktikan dan

dimanfaatkan (Mahardika, 2015). Berbagai pendapat tersebut, menunjukan bahwa

keterampilan berbicara tidak akan dikuasai secara serta merta oleh seseorang.

Untuk dapat menguasai keterampilan berbicara, perlu dipersiapkan serangkaian

kesempatan yang terstruktur dan terarah serta bersifat komprehensif melalui

berbagai praktik langsung.

Keterampilan berbicara yang berkaitan dengan penguasaan komunikasi patut

dimiliki mahasiswa keguruan karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru

dalam proses belajar mengajar di kelas, maupun di luar kelas. Dalam Kurikulum

Pendidikan Guru, salah satu kompetensi sosial yang dikembangkan berhubungan

dengan komunikasi kependidikan yang unggul (Tim Pengembang Kurikulum

Pendidikan Guru, 2016). Hal tersebut menunjukan pentingnya penguasaan

komunikasi oleh mahasiswa keguruan.

Berbagai praktik langsung berbicara yang dilakukan harus didasarkan pada

tujuan yang akan dicapai. Bila dihubungkan dengan tugas guru di dalam proses

belajar mengajar, tujuan praktik perlu disesuaikan dengan jenis aktivitas yang akan

dilakukan. Jenis aktivitas yang biasanya dilakukan guru dalam proses belajar

mengajar, di antaranya membuka pelajaran, menyajikan materi, memberikan

instruksi, memoderatori kegiatan diskusi, bertanya jawab dengan siswa tentang

suatu materi hingga menutup pelajaran.

Proses pembelajaran akan berjalan lancar bila informasi maupun instruksi

yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh siswa. Maka, bisa

diprediksi bila guru tidak memiliki kecakapan berbicara, pembelajaran tidak

berjalan dengan lancar. Misalnya, saat pembagian kelompok, guru berbicara



berbelit-belit, suara kurang lantang dan lain-lain, sehingga maksud yang akan

disampaikan tidak dapat dipahami siswa. Tentu hal tersebut berdampak pada

kekondusifan kelas, karena siswa bingung dengan instruksi yang diberikan.

Pentingnya penguasaan keterampilan berbicara oleh guru. Berdasar pada

analisis kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan pemberian kondisi pembelajaran

bermakna untuk calon guru semua mata pelajaran. Pembelajaran bermakna yang

dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan calon guru bekal keterampilan

berbicara yang dapat digunakan tidak hanya saat mereka menempuh pendidikan,

pun berguna saat menjalankan tugas sebagai guru yang sebenarnya di sekolah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan

Content Language Integrated Learning (CLIL) atau pembelajaran terpadu bahasa

dan konten. Pembelajaran terpadu bahasa dan konten bukanlah hal baru di dunia

pendidikan, bahkan sudah diterapkan di seluruh dunia. Di Indonesia, CLIL

mendasari perumusan kurikulum tematik-integratif yang diberlakukan pada siswa

kelas rendah. Program ini sebenarnya menggabungkan dua kepentingan, pertama

siswa memahami materi dan kedua siswa menguasai bahasa. CLIL dilaksanakan

dengan diperkuat oleh banyak argumen yang disajikan dalam penelitian-penelitian

tentang SLA (Second Language Acquisition) atau pemerolehan bahasa kedua.

Kunci keberhasilan program ini terletak pada kesadaran dan kesedian semua

elemen yang terkait untuk mengubah paradigma pembelajaran yang selama ini

diyakini. Khususnya pembelajaran yang dilaksanakan bagi mahasiswa yang

disiapkan menjadi guru, perlu pemberian bekal tidak hanya berbagai materi yang

dapat mengembangkan penguasaan materi sesuai bidang yang dipilih, juga

kemampuan menyajikan berbagai pengetahuan yang dimiliki. Penyajian materi

yang tepat, akan berdampak terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang

dilaksanakan.

CLIL sudah tampak dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi. Hal tersebut,

terlihat dari pemberian mata kuliah bahasa Indonesia untuk semua program studi.

Mata kuliah bahasa Indonesia yang selama ini dilaksanakan berfokus pada

kebutuhan mahasiswa untuk dapat mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan

benar sebagai media untuk menyelesaikan berbagai tugas perkuliahan, seperti

makalah, laporan dan skripsi. Artinya selama ini, mata kuliah bahasa Indonesia



fokus pada pengembangan penguasaan kaidah kebahasaan tulis. Sementara bila

ditelisik lebih jauh, kemampuan kebahasaan yang dibutuhkan mahasiswa

khususnya program studi keguruan tidak hanya penguasaan bahasa tulis, lebih jauh

mereka perlu menguasai keterampilan komunikasi lisan sebagai penunjang

pelaksanaan tugas guru dalam proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran, guru terutama dituntut mengusai bahasa lisan.

Sesuai pendapat Arsjad dan Mukti U.S. ( 1988:7) penguasaan bahasa khususnya

bahasa lisan sangat penting dimiliki, karena banyak tugas guru yang dilakukan

dengan cara komunikasi lisan, misalnya pemberian instruksi, menjawab pertanyaan

yang diajukan siswa, membuka dan menutup pelajaran, termasuk menyajikan

materi dengan cara yang menarik.

B. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA

Terampil berbicara tidak identik dengan dapat berbicara. Dengan bahasa lain

dapat berbicara berarti dapat menyampaikan ide, gagasan, atau pikiran dengan

media bahasa, sedangkan terampil berbicara tidak sekadar dapat menyampaikan

pesan, tetapi memiliki kemampuan melahirkan pesan yang akan disajikan. Untuk

dapat terampil berbicara, diperlukan sebuah proses pembiasaan. Seperti yang

disampaikan oleh Dunar (2015:10) berlatih berbicara sama dengan berlatih sepeda,

semakin sering berlatih semakin mahir.

Pembelajaran keterampilan berbicara secara umum memiliki empat tujuan,

yaitu 1) membentuk kepekaan peserta didik terhadap suatu fenomena sebagai

sumber ide, 2) membangun kemampuan peserta didik menghasilkan suatu ide, 3)

melatih keterampilan berbicara untuk berbagai tujuan dan situasi, dan 4) membina

kreativitas berbicara peserta didik (Abidin, 2013:131). Untuk mencapai tujuan

tersebut, perlu usaha dalam mewujudkannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu merencanakan proses

pembelajaran yang seimbang antara teori dan praktik. Abidin (2013) dan Arsjad

(1988) menyampaikan pembelajaran yang dilaksanakan harus memberikan

kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara

secara mandiri yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.



Secara sederhana tahapan pelaksanaan pembelajaran keterampilan akan dipaparkan

sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan

Mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara perlu

diberi kesempatan tidak hanya untuk praktik berbicara, tetapi merencanakan apa

yang akan disampaikan. Tahap perencanaan berkaitan erat dengan kepekaan

mahasiswa menemukan ide dari fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari

dan mengembangkannya.

Dalam tahap ini mahasiswa berkesempatan untuk membuat kerangka yang

berisi hal-hal yang akan disajikan (outline), mengembangkan kerangka yang

telah dibuat dan berlatih menyajikannya. Pemberian kesempatan merencanakan

pembicaraan juga berguna untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa

untuk menentukan gaya dan metode berbicara yang sesuai. Selain itu,

mahasiswa juga dapat merevisi hal-hal yang telah dipersiapkan jika dirasa

kurang sesuai dengan ide yang telah dipilih.

2. Tahap pelaksanaan

Setiap mahasiswa perlu diberi kesempatan untuk menampilkan rencana

pembicaraan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan perlu

diperhatikan faktor-faktor yang menjadi keefektivan berbicara mahasiswa, yaitu

faktor yang berkaitan dengan kebahasaan dan nonkebahasaan. Faktor

kebahasaan yang dimaksud berkaitan dengan 1) ketepatan ucapan, 2)

penempatan tekanan, nada, artikulasi,  sendi, aksentuasi, dan durasi yang sesuai,

3) memilih kata yang sesuai, dan 4) ketepatan sasaran pembicaraan. Sementara

itu, 1) sikap wajar, tenang dan tidak kaku, 2) pandangan mata mengarah pada

audiens, 3) kesediaan menghargai pendapat orang lain, 4) gerak gerik dan mimik

muka, 5) kenyaringan suara, 6) kelancaran penyampaian isi, 7) penalaran, dan 8)

penguasaan topik menjadi bagian dari faktor nonkebahasaan penunjang

keefektivan berbicara.

3. Tahap evaluasi dan refleksi

Tahap terakhir yang penting dalam pembelajaran keterampilan berbicara,

yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi diperlukan dukungan dari setiap

individu yang bertindak sebagai audience. Dosen dapat berperan sebagai



mediator yang akan memandu proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Pada

tahap evaluasi dosen perlu memilih kegiatan yang akan dilakukan, seperti:

a. tanya jawab tentang isi pembicaraan yang telah dilakukan

b. mendiskusikan penampilan yang dilakukan

c. mengoreksi hal-hal kurang tepat yang telah dilakukan

d. memberikan penilaian berupa skor dari angket penampilan yang telah

disediakan sebelumnya.

Evaluasi yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai refleksi bagi

mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara lebih lanjut. Maka

sesungguhnya, untuk meningkatkan keterampilan berbicara perlu dilakukan secara

berkelanjutan dan berjenjang.

C. UPAYA PENERAPAN CLIL

Mahasiswa keguruan nonbahasa tidak mendapatkan materi keterampilan

berbicara secara utuh. Keterampilan berbicara yang diperoleh mahasiswa keguruan

nonbahasa berasal dari pilihan metode dosen dalam proses perkuliahan. Secara

kasat mata, bisa saja mahasiswa terlihat terampil berbicara. Bila dilihat dari sudut

pandang lain, misalnya keefektivan kalimat yang digunakan, hasilnya belum tentu

baik. Terampil tidak saja berbicara tentang bisa, namun benar baik secara kaidah

maupun norma.

Subyantoro (2015) menyampaikan “Para ahli pengajaran bahasa

menyepakati bahwa CLIL merupakan perkembangan yang lebih realistis dari

pengajaran bahasa komunikatif yang mengembangkan kompetensi komunikatif”.

CLIL menjadi jawaban bagi permasalahan rendahnya keterampilan berbicara dan

menjembatani kebutuhan mahasiswa keguruan nonbahasa akan penguasaan materi

yang dipelajari dan cara menyajikannya secara lisan.

CLIL dalam pelaksanaannya tidak mewajibkan dosen bahasa Indonesia untuk

mengajarkannya. Beberapa upaya berikut diharapkan mampu memberikan

gambaran pelaksanaan penerapan CLIL dalam proses perkuliahan mahasiswa yang

berasal dari program studi nonbahasa.

1. Pelatihan bagi dosen



Dalam proses pendidikan di perguruan tinggi, dosen merupakan salah satu

faktor yang menjadi penentu keberhasilan proses pembelajaran. Artinya,

keberhasilan pembelajaran tergantung pada proses pembelajaran efektif  yang

dibangun dosen (Wibowo, 2001:1). Peran dosen juga berhubungan dengan

pencapaian berbagai tujuan pembelajaran yang perlu dicapai mahasiswa. Dosen

perlu memfokuskan perencanaan yang dibuat dengan kebutuhan yang menjadi

tujuan belajar mahasiswa.

Berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, kebutuhan mahasiswa keguruan

tidak sekadar menguasai berbagai pengetahuan yang sesuai dengan disiplin ilmu

yang dipelajari. Mahasiswa keguruan membutuhkan penguasaan keterampilan

berbicara sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai guru.

Selain menjadi model penggunaan bahasa lisan yang baik dan benar, Hani’ah

(2015) menyampaikan untuk memaksimalkan keberhasilan pembelajaran

keterampilan berbicara sebagai bagian dari penguasaan keterampilan bahasa

Indonesia, dosen sebagai perlu melakukan beberapa hal berikut. Pertama, dosen

perlu mengemban misi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia.

Kedua, dosen perlu menjadi model nyata penggunaan bahasa Inonesia yang baik

dan benar. Ketiga, perlu adanya bimbingan bagi mahasiswa untuk menggunakan

bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai sarana ilmiah yang disesuaikan

dengan bidang ilmu yang dipelajari.

Keterampilan berbicara tidak hanya dikuasai oleh mereka yang mempelajari

bahasa. Keterampilan berbicara bukan bakat yang dibawa saat seseorang lahir atau

turunan dari orang tua. Keterampilan berbicara dapat dikuasai oleh siapapun dan

dengan latar belakang apapun. Kunci keberhasilan penguasaan keterampilan

berbicara terletak pada pemberian kesempatan dan proses pembiaasaan.

Pelaksana CLIL sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbicara tidak

harus dosen yang berasal dari program studi bahasa. Pelaksanaan CLIL akan lebih

efektif bila dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan

konten materi yang akan disajikan. Persoalannya untuk meningkatkan keterampilan

berbicara dibutuhkan seseorang yang mengenal betul rambu-rambu dalam

berbicara. Oleh karena itu, sebelum program CLIL diterapkan akan lebih baik, bila

dosen mendapatkan pelatihan keterampilan berbicara. Pelatihan yang diberikan



harus bersifat komprehensif, terutama berkaitan dengan rambu-rambu maupun

kaidah bahasa yang tepat digunakan dalam berbicara.

2. Pembuatan Buku Pedoman bagi Dosen

Sesuai paparan pada bagian sebelumnya, pelaksana CLIL akan lebih baik bila

dosen dari program studi yang bersangkutan. Untuk membantu dosen dalam

pelaksanaan program ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan

menyediakan buku pedoman. Buku pedoman ini akan membantu dosen

mempelajari berbagai pengetahuan tentang keterampilan berbicara.

Buku pedoman yang dibuat memuat berbagai informasi dan pengetahuan,

seperti konsep berbicara individual, metode berbicara, rambu-rambu dalam

berbicara, bahasa yang tepat digunakan, hingga etika berbicara di depan publik.

Buku pedoman yang akan dipergunakan oleh dosen di prodi nonbahasa dilengkapi

dengan instruksi sederhana pelaksanaan pembelajaran berbasis konten dan bahasa

hingga tahap evaluasi.

3. Dosen Sebagai Perencana Pembelajaran

Dalam artikel yang berjudul “Orientasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Masa

Kini: Pembelajaran Bahasa Indonesia Menghadapi MEA”, Subyantoro (2015)

menyimpulkan bahwa CLIL menekankan pada kondisi alamiah dalam belajar

bahasa dan bersifat kontekstual. Dengan kondisi alamiah tersebut diharapkan

mahasiswa dapat mempelajari makna bahasa yang disesuaikan dengan konteks,

sehingga diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan penguasaan bahasa yang

sedang dipelajari.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan keefektivan pelaksanaan

CLIL terletak pada siapa yang akan membangun dan merancang proses

pembelajaran di kelas. Akan lebih tepat bila pelaksanaan program CLIL merupakan

dosen yang berasal dari program studi yang bersangkutan. Terdapat beberapa

alasan yang melatarbelakangi pernyataan tersebut, di antaranya:

a. dosen lebih mengenal seluk beluk konten yang akan disajikan mahasiswa

b. dosen lebih mengenal karakteristik mahasiswa

c. dosen lebih mengenal karakteristik mata kuliah.



Sudah diketahui bahwa tugas dosen dalam proses pembelajaran tidak sekadar

sebagai perencana, pelaksana, pun penilai keberhasilan belajar mahasiswa. Tugas

tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan mahasiswa mendapatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai tujuan belajar (Wibowo, 2001:1).

Dosen sebagai pelaksana dapat merancang pembelajaran yang berbasis kebutuhan

mahasiswa untuk memahami materi sekaligus melatih keterampilan berbicara.

Wujud rancangan penerapan CLIL terlihat dari pilihan metode yang akan

digunakan dosen. Metode perkuliahan seperti ceramah tidak akan cocok diterapkan,

karena komunikasi yang dibangun hanya satu arah. Mahasiswa hanya mendapat

kesempatan memahami apa yang disajikan saja tanpa keterlibatan aktif secara

verbal. Metode pembelajaran seperti diskusi akan lebih sesuai diterapkan, karena

mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk berperan aktif menyampaikan

gagasan yang dimiliki. Di sinilah peran dosen akan terlihat, saat mahasiswa

menyampaikan hasil diskusi misalnya, yang menjadi fokus perhatian tidak hanya

pada konten yang disajikan, juga bahasa yang digunakan, etika saat berbicara,

kejelasan cara menyampaikan, dan hal lain yang menjadi penunjang keefektivan

berbicara.

Coyle (dalam Subyantoro, 2014:169-176) menyampaikan bahwa Content

Language Integrated Learning memiliki empat prinsip utama yang dikenal dengan

kurikulum empat C, yaitu Content, Communication, Cognition, dan Culture.

Content, berhubungan dengan isi atau materi yang disajikan. Penyampaian materi

secara konvensional terpusat pada materi saja (ilmu jiwa tradisional). Secara

modern (ilmu jiwa modern) yang menjadi fokus bukanlah bagaimana materi itu

dikuasai siswa saja, tetapi bagaimana materi dikuasai dengan cara memberikan

kesempatan kepada siswa untuk turut aktif dan interaktif.

C kedua atau Communication berhubungan dengan bahasa sebagai alat

komunikasi dan pembelajaran. Bahasa tidak sekadar digunakan sebagai alat untuk

menyampaikan materi, tetapi dalam proses pembelajaran siswa juga mendapakan

pengetahuan dan pengembangan keterampilan berbahasa. Maka pembelajaran yang

dilaksanakan guru, perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang

ditanamkan juga perlu memperhatikan etika dan kesantunan berbahasa siswa.



Prinsip Cognition berhubungan dengan kondisi kognisi siswa. Pembelajaran

terpadu bahasa dan konten perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan kemampuan berpikir secara akademik, agar siswa mampu juga

mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal.

Prinsip terakhir yakni Culture atau budaya. Prinsip ini berkaitan dengan

pluralitas budaya. Pembelajaran yang dilaksanakan memberikan siswa kesempatan

mempelajari budaya  melalui proses memahami, berpikir dan mengonsep kembali

dengan pemakaian bahasa yang tepat.

Selain perlu diperhatikannya prinsip utama CLIL, perlu kiranya dosen

memperhatikan beberapa faktor ketika merancang pembelajaran berbasis content

language integrated learning, yaitu:

a. Pemilihan materi yang sesuai

Materi yang dimaksud dalam hal ini ialah materi inti yang sesuai untuk

dikolaborasikan dengan materi kebahasaan khusunya berkaitan dengan

keterampilan berbicara.

b. penggunaan bahasa

Proses belajar mengajar menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi.

Bahasa yang digunakan bukan sebagai pengantar semata, tetapi menjadi sesuatu

yang akan dipelajari oleh mahasiswa. oleh karena itu, bahasa yang dipergunakan

dalam proses belajar mengajar, misalnya saat kegiatan diskusi atau presentasi

perlu mendapat perhatian.

c. Penyusunan skenario pembelajaran yang sesuai

Proses pembelajaran yang dibangun dosen bersama mahasiswa harus

dirancang sedemikian rupa, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kunci

keberhasilan pembelajaran CLIL salah satunya terletak pada keaktivan

mahasiswa dalam proses pembelajaran. oleh karena itu, dosen perlu merancang

pengkolaborasian materi dengan model atau metode yang sesuai dengan tujuan

CLIL.

d. Penyusunan instrumen penilaian yang sesuai

Penilaian yang dilakukan harus bersifat  menyeluruh. Penilaian utama

berkaitan dengan materi dan performance mahasiswa berkaitan dengan

pemahaman materi yang dipelajari. Aspek kebahasaan dalam berbicara



individual perlu mendapat penilaian. Tujuan penilaian terhadap performance

kegiatan berbicara mahasiswa untuk memberikan rekap pengetahuan sejauh

mana keterampilan berbicara mahasiswa.

4. Jurnal perkembangan keterampilan berbicara mahasiswa secara umum

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh

mahasiswa keguruan. Dalam pelaksanaan tugas mengajar di kelas, keterampilan

berbicara merupakan bekal utama membangun interaksi. Dengan komunikasi yang

baik, diharapkan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Seperti pernyataan sebelumnya, keterampilan

berbicara bukanlah keterampilan yang dapat dikuasai secara instan. Mahasiswa

perlu diberi bimbingan, arahan dan kesempatan berlatih yang dilakukan secara

bertahap dan berkelanjutan.

Untuk memonitor perkembangan keterampilan berbicara mahasiswa, dosen

dapat membuat jurnal. Jurnal yang dibuat berisi catatan sederhana tentang

peningkatan keterampilan berbicara mahasiswa. untuk mengukur peningkatan

berbicara, dosen perlu memiliki pengetahuan tentang standar keterampilan

berbicara yang baik. Untuk itu tidak ada salanya jika dosen mencari berbagai

informasi tentang keterampilan berbicara.

5. Pengintegrasian materi berbicara dalam mata kuliah bahasa indonesia

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penguasaan

keterampilan berbicara dengan mengintegrasikan materi-materi berbicara individual

ke dalam materi mata kuliah bahasa Indonesia yang selama ini masih berorientasi

pada penguasaan bahasa Indonesia untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah.

Penerapannya tidak mendominasi mata kuliah bahasa Indonesia. Bisa

dilakukan dengan menyisipkan dalam beberapa kali pertemuan materi tentang

keterampilan berbicara, misalnya dua sampai dengan tiga kali pertemuan. Dalam

dua atau tiga kali pertemuan, mahasiswa diberikan bekal berbagai hal tentang

keterampilan berbicara. CLIL akan tampak pada pelaksanaan perkuliahan.

Mahasiswa dikondisikan dan diberikan kesempatan untuk tampil. Topik yang akan

disajikan disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dipelajari, misalnya biologi.



Yang menjadi fokus perhatian tidak hanya keterampilan berbicara yang

tampak, tetapi konten atau isi pembicaraan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya,

penilaian yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan keterampilan berbicara,

juga isi pembicaraan seperti kedalaman informasi yang disampaikan.

D. PENUTUP

Mahasiswa keguruan nonbahasa membutuhkan keterampilan berbicara

sebagai penunjang kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif diperlukan

sebagai salah satu penunjang dalam pelaksanaan berbagai tugas guru. Untuk

meningkatkan kompetensi komunikatif mahasiswa, salah satu upaya yang dapat

dilakukan dengan menerapkan content language integrated learning dalam proses

pembelajaran di kelas. CLIL dapat diterapkan melalui berbagai upaya, di antaranya:

1) pelatihan bagi dosen, 2) pembuatan buku pedoman keterampilan berbicara, 3)

pemaksimalan fungsi dosen sebagai perencana pembelajaran, 4) pembuatan jurnal

perkembangan keterampilan berbicara mahasiswa secara umum, dan 5)

pengintegrasian materi berbicara dalam mata kuliah bahasa indonesia.
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