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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kemampuan berbahasa mencakup empat aspek diantaranya yaitu 

ketrampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking 

skills), ketrampilan menulis (writing skills), dan keterampilan membaca 

(reading skills). Komponen-komponen dalam keterampilan berbahasa ini 

saling berhubungan satu sama lain, salah satunya yaitu keterampilan menulis 

dan keterampilan berbicara, keduanya memiliki ciri yang sama yaitu 

produktif dan ekspresif. Perbedaannya dalam menulis diperlukan penglihatan 

dan pergerakan, sedangkan berbicara diperlukan pendengaran dan 

pengucapan. Keterampilan yang terdapat dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia salah satunya adalah keterampilan menulis, dalam kegiatan menulis 

diperlukan penalaran yang baik sehingga menghasilkan tulisan yang baik. 

Tarigan (1994: 22) mengatakan bahwa menulis sangat penting bagi siswa 

pada proses pembelajaran, karena memudahkan para siswa untuk berpikir 

secara kritis. Menulis dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

seseorang, dengan menyusun urutan penyelesaiannya, karena melalui menulis 

siswa dapat dengan mudah mengingat suatu informasi yang sebelumnya telah 

dipelajari.  

Menulis merupakan salah satu kesiapan seseorang dalam berbicara 

atau berkomunikasi, karena dengan menulis seseorang akan dengan mudah 
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menata dan mengatakan apa yang ingin diutarakan. Pada umumnya bahasa 

lisan merupakan bahasa seseorang yang dipelajari terlebih dahulu oleh 

seseorang, melalui berbicara seseorang tersebut kemudian dapat mengerti arti 

bahasa, guna bahasa serta fungsi bahasa. Kemampuan berbicara inilah yang 

kemudian membuat seseorang mengetahui banyak perbendaharaan kata 

beserta fungsingnya, semakin pandai seseorang tersebut bekomunikasi 

dengan orang lain maka akan menambah kosa kata yang kemudian tersimpan 

pada otak. Semakin banyak kosa kata yang seseorang tersebut pelajari maka 

semakin pandai seseorang tersebut dalam menulis, sebab menulis 

membutuhkan kosa kata yang banyak, baku dan jelas.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada kelas V di 

MIM Karanglo, terdapat masalah yang dihadapi oleh guru saat proses 

pembelajaran berlangsung yaitu salah satunya pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, guru sering mengeluhkan kurangnya interaksi siswa dengan guru 

dan siswa dengan siswa lainnya, akibatnya suasana pembelajaran menjadi 

tidak kondusif. Pada proses pembelajaran siswa juga seringkali tidak 

memperhatikan materi yang sedang disampaikan oleh guru, selain itu siswa 

juga enggan untuk mencatat hal-hal penting yang sedang dijelaskan oleh 

guru. Setelah guru selesai memberikan materi tersebut siswa hanya diam dan 

bingung terhadap materi yang telah dijelaskan oleh guru, hal ini tentunya 

terlihat pada saat siswa kesulitan dalam mengerjakan Lembar Kerja Siswa 

(LKS), gurupun terpaksa kembali mengulang materi yang telah disampaikan 

kepada siswa, sehingga waktu pembelajaranpun menjadi semakin lama, 

Upaya Meningkatkan Sikap...,  Tri Setya Utami, FKIP UMP, 2017



3 

 

disamping itu kurangnya inovasi yang dilakukan oleh guru merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan siswa kurang tertarik akan pembelajaran yang 

diberikan oleh guru, siswa seringkali merasa bosan dengan metode ajar yang 

diberikan oleh guru. 

Model pembelajaran yang kurang mendukung inilah yang seharusnya 

dikembangkan oleh guru sehingga siswa akan lebih tertarik dengan 

pembelajaran, akan tetapi guru sering kali hanya memberikan metode 

berceramah kepada siswa, sedangkan bahan ajar yang diberikannya sangatlah 

banyak. Hal ini menjadikan siswa merasa kebingungan jika diminta untuk 

mengerjakan tugas yang telah disampaikan oleh guru. Berceramah merupakan 

metode yang sangat membosankan bagi siswa karena hanya dengan 

berceramah siswa tidak memiliki ketertarikan untuk belajar. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru, maka 

peneliti dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi selama proses 

pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu mengenai 

kurangnya interaksi siswa secara komunikatif dengan guru dan siswa lain 

dalam menerima pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa menjadi 

rendah dalam kegiatan menulis khususnya pada materi menulis laporan 

pengamatan. Kesulitan pada aspek kognitif yang dialami siswa yaitu 

kurangnya pemahaman materi tersebut karena siswa seringkali menyepelekan 

hal-hal penting yang seharusnya dibaca, dipahami dan dicatat pokok-pokok 

bacaan tersebut untuk dijadikan sebuah laporan pengamatan. 
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 Hasil atau nilai Bahasa Indonesia yang siswa peroleh rendah. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai ulangan tengah semester (UTS) semester ganjil kelas 

V di MIM Karanglo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu dari 29 

siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 

berjumlah 12 siswa dengan persentase 41,37 % siswa telah melampaui KKM 

dengan nilai di atas 72 dan yang tertinggi yaitu nilai 100, sedangakan 17 

siswa lain dengan persentase 58,62% diantaranya mendapatkan nilai dibawah 

KKM dengan dengan nilai terendah 37. 

Berdasarkan hasil ulangan tengah semester yang telah diperoleh pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di MIM Karanglo dapat disimpulkan, bahwa 

sebagian siswa memperoleh nilai masih rendah dibawah rata-rata KKM. 

Rendahnya perolehan nilai prestasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini 

dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya sikap 

komunikatif siswa saat proses pembelajaran berlangsung, komunikasi antara 

siswa dengan guru dan siswa dengan siswa lainnya belum begitu terlihat, hal 

ini terlihat pada saat siswa kebingungan dan kesulitan ketika proses 

pembelajaran berlangsung, siswa hanya diam dan enggan untuk bertanya 

dengan teman maupun guru. Siswa lainnya pun acuh tak acuh dengan teman 

yang sedang kesulitan pada saat mengerjakan tugas. Sebagian siswa terlihat 

canggung untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa lainnya, 

akibatnya siswa belum dapat berkerjasama dengan baik, kurangnya interaksi 

siswa ini disebabkan karena kurangnya partisipasi siswa pada saat proses 

pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif, siswa tidak terbiasa untuk belajar 
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secara bekerjasama atau berkelompok serta mandiri dalam memecahkan suatu 

permasalahan.   

Apabila permasalahan tersebut dibiarkan tanpa adanya suatu usaha 

atau inovasi untuk melakukan suatu perubahan dalam proses belajar 

mengajar, kemungkinan besar akan berdampak negatif pada ulangan semester 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka dari itu peneliti dengan berkolaborasi 

bersama guru kelas V MIM Karanglo sepakat untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama 

proses pembelajaran di kelas sehingga terciptanya perbaikan dan peningkatan 

sikap serta prestasi belajar siswa. Sikap yang sangat perlu dikembangkan dan 

ditanamkan kepada siswa dalam mengatasi permasalahan dimata pelajaran 

Bahasa Indonesia yaitu sikap komunikatif pada diri siswa. Sikap komunikatif 

merupakan  salah satu sikap yang siswa itu sendiri tertarik dengan banyak hal 

dan berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang luas, melalui sikap 

komunikatif ini maka siswa akan memahami pikiran, sikap, dan perilaku 

orang lain demi memperoleh informasi. 

Sikap komunikatif perlu ditanamkan pada siswa agar pada proses 

pembelajaran terdapat keterlibatan antara guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa lainnya atau kelompoknya untuk saling membantu dan bekerja sama 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sehingga pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh 

guru dan peneliti untuk meningkatkan sikap komunikatif dan prestasi belajar 

siswa di MIM Karanglo yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 
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cooperative learning. Model pembelajaran cooperatif learning merupakan 

kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling 

membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan persoalan, tanya jawab, 

dan mengumpulkan laporan. 

Model pembelajaran cooperative learning bertujuan untuk membina 

siswa dalam proses pembelajaran berlangsung sehingga siswa dapat belajar 

bekerja sama dengan sesama temannya. Hal tersebut akan mengurangi adanya 

sikap tidak terpuji yaitu menyontek, karena pada model pembelajaran 

cooperative learning ini khususnya pada tipe Two Stay Two Stray (TS – TS)  

siswa belajar secara berkelompok bersama timnya, lalu mereka mencari tahu 

informasi sebanyak-banyaknya dengan berkomunikasi dan bekerjasama 

dengan tim sendiri maupun yang lainnya. Pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran tipe TS-TS, tidak  hanya menjadikan siswa berperan sebagai 

pendengar saja tetapi mereka juga berperan aktif sehingga terjadinya interaksi 

serta komunikasi dengan siswa lainnya dan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung, sehingga kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia meningkat 

dan gurupun tidak hanya berperan sebagai pembaca naskah materi. 

Model pembelajaran tipe TS-TS dilakukan secara kontinyu serta 

mendorong siswa belajar lebih menyenangkan dan memudahkannya untuk 

membantu memecahkan suatu permasalahan yang harus diselesaikannya. 

Peneliti menggunakan model pembelajaran TS-TS dengan harapan dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dapat 

ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS dapat 

meningkatkan sikap komunikatif siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis laporan pengamatan di kelas V (lima) MIM 

Karanglo? 

2. Bagaimana penggunaan model pembelajaraan kooperatif tipe TS-TS 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis laporan pengamatan di kelas V (lima) MIM 

Karanglo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan pokok di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. 

Masing-masing tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum: 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa melalui model pembelajaran tipe TS-TS  pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas V (lima) di MIM Karanglo. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini bertujuan: 
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a. Meningkatkan sikap komunikatif siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis laporan pengamatan di kelas V (lima) 

MIM Karanglo melalui model pembelajaran kooperatif tipe TS–TS. 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis laporan pengamatan di kelas V (lima) 

MIM Karanglo melalui model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Mendapatkan pengetahuan baru tentang meningkatkan sikap 

komunikatif dan prestasi belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TS-TS. 

b. Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan menulis laporan pengamatan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TS-

TS dapat meningkatkan sikap komunikatif dan prestasi belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Materi pelajaran yang diberikan oleh guru lebih menarik, 

sehingga dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam proses 

pembelajaran 
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3) Meningkatkan kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru.  

b. Bagi guru 

Memberikan alternatif pemecahan permasalahan 

pembelajaran yang dihadapi siswa dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, serta menambah wawasan bagi guru dalam meningkatkan 

kualitas pengajaran bagi siswa dan meningkatkan pemahaman guru 

untuk mengetahui kebutuhan siswa dalam pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan referensi bagi guru-guru lain untuk lebih 

mengembangkan keterampilan mengajar menggunakan model 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan mata pelajaran atau materi 

yang diajarkan. Selain itu juga, sebagai bahan pertimbangan untuk 

menerapkan model pembelajaran di semua jenjang kelas dan mata 

pelajaran, sehingga prestasi belajar siswa  meningkat. 

d. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung mengenai cara-cara 

meningkatkan sikap komunikatif dan prestasi belajar pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis laporan pengamatan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray (ts-ts) 
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