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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Sikap Komunikatif 

a. Pengertian Sikap Komunikatif 

Pendidikan dan karakter memiliki hubungan yang erat 

kaitannya dengan membangun budaya dan moral bangsa. Budaya 

dan moral bangsa bergantung pada karakter yang dikembangkan 

dalam sistem pendidikan suatu negara dan Indonesia menjadi salah 

satu negara yang mengembangkan karakter diri dalam sistem 

pendidikannya. Karakter komunikatif merupakan salah satu dari 18 

karakter yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang akan 

ditanamkan kepada siswa sebagai upaya membangun karakter 

bangsa. Listyarti (2012: 7) mengatakan sikap komunikatif 

merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Pendapat ini didukung 

oleh Suyadi (2013: 9) menyatakan bahwa, komunikatif merupakan 

sikap senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap atau tindakan 

terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun 

sehingga tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan baik. 

Karakter komunikatif dapat dikembangkan dengan 

menciptakan susasana pergaulan yang nyaman, situasi yang 
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mengundang, dan lingkungan yang menarik. Selain itu, dibutuhkan 

pula berbagai aktivitas yang melibatkan beberapa orang atau 

kelompok untuk saling membantu dan bekerja sama dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberi kan. Karakter komunikatif 

memiliki indikator yang berguna untuk mempermudah pada kegiatan 

pengamatan (observasi) dan penyusunan angket komunikatif. 

Berikut ini merupakan indikator sikap komunikatif/bersahabat yang 

tertulis dalam Kemendiknas (2010: 36), antara lain yaitu: 

Tabel 2.1 Indikator Karakter Komunikatif 

Nilai Indikator 

 1 – 3 4 – 6 

 

 

 

 

 

 

Menghargai tradisi 

dan hasil karya 

masyarakat di 

sekitarnya. 

Menghargai temuan-

temuan yang telah 

dihasilkan manusia 

dalam bidang ilmu, 

teknologi, sosial, 

budaya, dan seni. 

Bersahabat/ 

Komunikatif: 

Tindakan yang 

memperlihatkan 

rasa senang 

berbicara, 

bergaul, dan 

bekerja sama 

dengan orang 

lain 

Bekerja sama dalam 

kelompok di kelas 

Memberikan pendapat 

dalam kerja kelompok 

di kelas 

Berbicara dengan 

teman sekelas 

Memberi dan 

mendengarkan 

pendapat dalam 

diskusi kelas 

Bergaul dengan teman 

sekelas ketika istirahat 

Aktif dalam kegiatan 

sosial dan budaya 

kelas 

Bergaul dengan teman 

lain kelas 

Aktif dalam kegiatan 

organisasi disekolah 

Aktif dalam kegiatan 

sosial dan budaya 

sekolah 

Berbicara dengan 

guru, kepala sekolah, 

dan personalia sekolah 

lainnya 

Berbicara dengan 

guru, kepala sekolah, 

dan personalia sekolah 

lainnya 
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Indikator-indikator di atas merupakan acuan yang akan 

digunakan dalam pembuatan butir-butir pernyataan pada skala sikap 

komunikatif, sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penelitian. 

Tujuan penanaman karakter komunikatif pada siswa yaitu agar 

terciptanya susasana pergaulan yang nyaman, situasi yang 

mengundang, dan lingkungan yang menarik terutama selama proses 

pembelajaran, sehingga adanya interaksi antara siswa dengan guru 

dan siswa dengan siswa lainnya. Selain itu, siswa dapat berbagi 

aktivitas yang melibatkan beberapa orang atau kelompok untuk 

saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan. Karakter komunikatif juga dapat dikembangkan 

melalui forum-forum diskusi dengan menyelesaikan berbagai 

masalah aktual dalam masyarakat.   

Pengertian pendidikan menurut Kemendiknas (2010: 4) 

adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi 

muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa 

untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di 

masa mendatang. Melalui pendidikanlah karakter siswa dapat 

dikembangkan pada kegiatan pembelajaran. Karakter menurut 

Kemendiknas (2010: 2) adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil kebiasaan baik yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, 

berpikir, bersikap, dan bertindak. Berdasarkan pengertian pendapat 
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para ahli diatas dapat diketahui bahwa pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai 

karakter pada diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, keluarga, 

sekolah maupun dalam masyarakat sebagai warga negara. Salah satu 

pendidikan karakter yang perlu ditanamkan pada siswa di sekolah 

dasar yaitu sikap komunikatif, sikap tersebut merupakan sikap yang 

menunjukan adanya interikasi terhadap sesama sehingga terciptanya 

lingkungan yang menyenangkan dalam membaur dengan orang lain.  

Sikap komunikatif akan tumbuh dan berkembang manakala 

potensi komunikatif tersebut diasah atau dibiasakan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pendidikan dan karakter memiliki 

hubungan yang erat kaitannya dengan membangun budaya dan 

moral bangsa. Budaya dan moral bangsa bergantung pada karakter 

yang dikembangkan dalam sistem pendidikannnya. Yaumi (2014: 

107) karakter komunikatif adalah karakter yang dapat 

menghantarkan seseorang untuk membangun hubungan baik diantara 

sesama tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, asal 

daerah, atau latar belakang lain yang bersifat primordial. Siswa 

diharapkan dapat memiliki karakter komunikatif, yang 

karakteristiknya sebagai berikut: 

1) Senang belajar bersama dengan orang lain 

2) Semakin banyak berinteraksi dengan orang lain, semakin merasa 

berbahagia dan termotivasi untuk belajar 

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



14 

 

3) Menunjukan perkembangan yang luar biasa ketika belajar 

melalui pendekatan kooperatif dan kolaboratif  

4) Berorganisasi merupakan cara terbaik untuk mengaktualisasi 

diri 

5) Melibatkan diri dalam berbagai aktivitas yang melibatkan orang 

lain 

6) Memiliki kepedulian dalam berbagai persoalan dan isu-isu 

sosial. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian 

karakter komunikatif diatas, karakter komunikatif adalah suatu sikap 

atau tindakan saat berkomunikasi dengan mementingkan sopan 

santun saat berbicara, rasa senang membaur dengan orang lain atau 

kelompok lain dengan begitu dapat terjalinnya hubungan dan 

komunikasi dengan antar sesama. Sikap komunikatif ini mampu 

membangun dan mendorong siswa untuk belajar bekerjasama dalam 

pembelajaran, baik dalam menghargai setiap siswa atau guru yang 

sedang berbicara di depan, berpendapat, dan mempresentasikan hasil 

atau karya serta bahan ajar yang sedang dilaksanakan. Penanaman 

sikap komunikatif sebaiknya diberikan kepada anak sejak dini, 

karena dengan begitu anak akan dapat berkomunikasi dengan baik 

serta mengerti sopan santun dalam berbahasa sehingga dapat dengan 

mudah berdaptasi dengan orang lain. 
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2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian  Belajar 

Belajar merupakan hal penting bagi pelaksanaan program 

pendidikan. Belajar menurut Baharuddin (2010: 12) merupakan 

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan 

dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-

pengalaman. Perubahan tersebut dapat berupa pengetahuan, sikap, 

maupun ketrampilan. Sependapat dengan Baharuddin, Susanto 

(2013: 4) menyatakan belajar merupakan aktivitas yang dilakukan 

dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang memiliki perubahan dalam berperilaku berpikir, merasa, 

bertindak. 

Pengertian belajar menurut Slameto (2010: 2) belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, dari 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Sesuai dengan pendapat Slameto, Aunurrahman (2010: 35) 

berpendapat belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan proses untuk mencapai perubahan dalam 
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pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada seseorang sebagai 

berdasarkan pengalaman yang diperoleh baik dari interaksi secara 

formal maupun non formal. Proses belajar dapat dilakukan melalui 

aktivitas seperti latihan dan interaksi dengan lingkungan melaui 

kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sadar sehingga memiliki 

pengalaman. Pengalaman tersebut akan membuat peserta didik yang 

tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu melakukan 

sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau  yang tidak 

terampil menjadi terampil, sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

b. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar erat kaitannya dengan prestasi yang diperoleh 

seseorang, karena prestasi belajar yang baik dipandang sebagai 

keberhasilan seseorang dalam kegiatan belajar. Pandangan ini 

menganggap bahwa hasil belajar yang diperoleh seseorang 

merupakan prestasi belajar, prestasi belajar berbeda dengan hasil 

belajar. Oleh karena itu, dibawah ini akan dijelaskan mengenai 

pengertian prestasi belajar 

Pengertian prestasi menurut Arifin (2013: 12), yaitu kata 

“prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian 

dalam Bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil 

usaha”. Istilah “prestasi belajar” (achievement)  berbeda dengan hasil 

belajar (learning outcome). Prestasi belajar pada umumnya 
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berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar 

meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Prestasi menurut 

Arifin (2013: 12-13), mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

3) Presatasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan  

4) Prestasi belajar sebagai indikator interen dan eksteren dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. 

Pengertian prestasi belajar menurut Hamdani (2011: 138) 

prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa yang 

meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti 

proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen 

tes atau instrument yang relevan. Berdasarkan dari hasil belajar 

siswa, prestasi dapat dijadikan dorongan dan motivasi siswa dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Prestasi belajar  juga merupakan hasil yang telah dicapai dari 

melakukan suatu kegiatan belajar baik secara individu maupun 

kelompok. Cara mengukur prestasi belajar siswa adalah dengan 

menggunakan evaluasi belajar pada setiap akhir siklus pertemuan. 
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Prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator untuk mengukur 

keberhasilan dalam bidang tertentu, tetapi sebagai indikator kualitas 

institusi pendidikan. Prestasi belajar juga bermanfaat sebagai umpan 

balik guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat 

menentukan perlu atau tidaknya perbaikan kualitas proses 

pembelajaran dan memberikan informasi mengenai kemajuan siswa 

dalam upaya mencapai tujuan melalui kegiatan proses pembelajaran. 

c. Faktor- faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:  

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah factor yang berasal dari siswa, 

menurut Hamdani (2011: 139-142) mengatakan bahwa terdapat 

enam faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar, faktor 

ini meliputi sebagai berikut: 

a) Kecerdasan (intelegansi)  

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai 

kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi-

rendahnya intelegensi yang normal selalu menunjukan 

kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. 
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b) Jasmaniah atau faktor fisiologis  

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 

faktor tersebut bersifat bawaan maupun yang diperoleh. 

Contohnya yaitu misalnya penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya. 

c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi 

terhadap suatu hal, orang, atau benda dengan suka, tidak 

suka, atau acuh tidak acuh. Sikap seseorang dapat 

dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kebiasaan, dan 

keyakinan 

d) Minat 

Minat erat kaitannya dengan perasaan, terutama 

perasaan senang. Minat memiliki pengaruh yang besar 

terhadap belajar atau kegiatan. Minat belajar yang dimiliki 

siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang 

mempunyai minat belajar terhadap sesuatu, akan terus 

berusaha untuk melakukan sehingga apa yang 

diinginkannya dapat tercapai. 

e) Bakat 

Tumbuhnya keahlian tertentu pada seseorang sangat 

ditentukan oleh bakat yang dimilikinya. Bakat 
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mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar, terutama 

belajar keterampilan, bakat memegang peranan penting 

dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik. 

f) Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor penting karena 

hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan 

siswa untuk belajar adalah bagaimana cara mengatur agar 

motivasi dapat ditingkatkan. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal menurut Mulyasa (2013: 192-193) 

menyatakan bahwa, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar peserta didik dapat digolongkan kedalam faktor 

sosial dan non sosial. Faktor sosial menyangkut hubungan antar 

manusia yang terjadi dalam berbagai situasi sosial misalnya, 

yang termasuk ini adalah lingkungan, keluarga, sekolah, teman, 

dan masyarakat pada umumnya. faktor non sosial adalah faktor-

faktor lingkungan yang bukan sosial, seperti lingkungan alam 

dan fisik, misalnya: keadaan rumah, ruang belajar, fasilitas 

belajar, buku-buku sumber, dan sebagainya. 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Bahasa Indonesia 

Bahasa dalam bahasa Inggris disebut “language” berasal dari 

bahasa latin yang berarti lidah yang sebagaimana kita ketahui dan 
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kita rasakan, lidah adalah alat ucap, salah satu alat artikulasi yang 

paling penting dari perangkat berbahasa yang dimiliki manusia 

sebagai anugerah allah, yang menjadikan manusia sempurna 

dibanding mahluk-mahluk yang lain.  

Pengertian bahasa menurut Indihadi, Zaenudin dan Gusyarni 

(2006: 53) adalah alat komunikasi manusia. Bahasa digunakan 

manusia dalam berkomunikasi. Tuntutan manusia dalam 

berkomunikasi cukup beragam, misalnya untuk menyatakan 

informasi faktual (mengidentifikasi, melaporkan, menanyakan, atau 

mengoreksi), menyatakan sikap emosional (senang, sedih, harapan, 

ataupun kepuasan), menyatakan sikap intelektual (menyetujui, 

menolak, ataupun menyanggah) menyatakan sikap moral 

(menyatakan penghargaan, menyatakan penyesalan, meminta maaf, 

ataupun menyatakan penilaian), menyatakan perintah (mengajak, 

mengundang, ataupun memperingatkan). Selain itu bahasa 

digunakan untuk bersosialisasi, misalnya menyapa, memperkenalkan 

diri, meminta perhatian, maupun menyampaikan selamat.  

Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berhubungan 

(komunikasi), saling berbagi pengalaman, saling belajar untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, kesusteraan sebagai salah 

satu sarana untuk menuju pemahaman tersebut. Mata pelajaran 

Bahasa Indonesia adalah program untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap 
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Bahasa Indonesia. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007) 

bahasa memiliki peran dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional, peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 

dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 

diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, 

dan budaya orang lain. Bahasa merupakan alat untuk 

mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tulis, oleh karena itu 

perlunya pembelajaran Bahasa Indonesia, supaya membantu siswa 

mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu 

pembelajaran yang wajib diajarkan di Sekolah Dasar (SD) di wilayah 

Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia penting diajarkan 

mengacu pada tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai 

berikut: 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan 

2) Menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara 

3) Memahami Bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan 
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4) Menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan spiritual, moral, 

emosional, dan sosial 

5) Menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan spiritual, moral, 

emosional, dan sosial. 

6) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahasa 

memungkinkan manusia untuk saling berhubungan (berkomunikasi), 

saling berbagi pengalaman, saling belajar untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, kesusteraan sebagai salah satu cara untuk 

menuju pemahaman tersebut.  

b. Fungsi dan Tujuan Bahasa Indonesia 

Fungsi Bahasa Indonesia menurut Indihadi, Zaenudin, dan 

Gusyarni (2006:9) manyatakan bahasa sebagai alat komunikasi  

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Fungsi Informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal 

balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota 

masyarakat. Berita, pengumuman, petunjuk pernyataan lisan 

ataupun tulisan melalui media masa ataupun elektronik, 

merupakan wujud fungsi bahasa sebagai fungsi informasi. 
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2) Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan sikap 

gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembicara, 

bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadi 

media untuk menyatakan ekstensi (keberadaan) diri, 

membebaskan diri dari tekanan emosi dan untuk menarik 

perhatian orang. 

3) Fungsi adaptasi dan Integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan 

membaur diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa 

seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat 

istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakat. 

Melalui bahasa masyarakat menyesuaikan diri dengan semua 

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat melalui bahasa. Jika 

seseorang mudah beradaptasi dengan masyarakat 

disekelilingnya maka dengan mudah pula ia akan membaur diri 

(interaksi dengan kehidupan masyarakat tertentu). 

4) Fungsi kontrol sosial, yaitu bahasa fungsi untung mempengaruhi 

sikap pendapat orang lain. Apabila fungsi ini berlaku dengan 

baik semua kegiatan sosial akan berlangsung sosial akan 

berlangsung baik pula. 

c. Materi Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) 

Materi yang digunakan oleh peneliti untuk Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yaitu tercantum pada kurikulum KTSP mata 

pelajaran Bahasa Indonesia SD Kelas V Semester 2. Pemilihan 

materi tersebut disebabkan karena pada materi ini siswa seringkali 
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menyepelekannya khususnya pada keterampilan menulis, siswa 

seringkali malas untuk menulis karena menulis membutuhkan 

energi untuk menggerakan tangan dan seringkali siswa 

mengeluhkan kelelahan dengan banyaknya materi yang ditulis, 

selain itu pada ketrampilan menulis sebuah karangan siswa dituntut 

untuk berpikir dan merangkai kata agar kalimat dengan kalimat 

yang lain dapat saling terhubung, sedangkan kosa kata setiap siswa 

berbeda-beda sehingga perlu diasah agar siswa dapat merangkai 

kalimat dengan bahasa yang baku. Banyaknya materi yang 

diajarkan guru membuat siswa merasa bosan dalam kegiatan 

menulis, membuat siswa sering mengeluh kelelahan, dengan waktu 

yang begitu singkat menyebabkan siswa tidak begitu fokus 

terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung oleh karena itu 

perlunya perbaikan demi peningkatan prestasi nilai yang diperoleh 

siswa. Berikut ini adalah standar kompetensi yang akan 

dilakukannya suatu perbaikan: 

Standar Kompetensi :  

Menulis  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara 

tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas 

Kompetensi Dasar :  

8.2  Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan 

tahapan (catatan konsep awal, perbaikan final) dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan awal. 
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Materi Pokok : Laporan Pengamatan 

Indikator : 

8. 2.1 Mampu melakukan pengamatan terhadap suatu kegiatan 

(objek) 

8. 2. 2 Mampu mencatat hasil pengamatan 

8. 2. 3 Mampu menulis pengamatan dalam bentuk laporan 

8. 2. 4 Mampu memperbaiki tulisan laporan 

8. 2. 5 Mampu membaca dan memahami laporan 

8. 2. 6 Mampu menyebutkan hal-hal yang termuat dalam laporan 

4. Model Kooperatif 

Pengertian pembelajaran kooperatif menurut Isjoni (2009: 15), 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah suatu model 

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga 

dapat merangasang siswa lebih bergairah dalam belajar serta lebih aktif. 

Model pembelajaran kelompok dapat dipergunakan dalam berbagai mata 

pelajaran dan berbagai usia, dalam suasana kooperatif, setiap anggota 

bersama-sama berusaha mencapai hasil yang nantinya bisa dirasakan 

oleh semua anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif dilakukan siswa 

dengan cara siswa berperan ganda yaitu sebagai siswa ataupun sebagai 

guru.  

Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 

mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerjasama dan berkolaborasi. 
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Keterampilan ini sangat penting untuk dimiliki di dalam masyarakat, 

dimana banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam 

organisasi yang saling bergantung satu sama lain dan dimana masyarakat 

secara budaya semakin beragam. Sama halnya dengan kegiatan 

pembelajaran dalam memecahkan masalah di dalam forum diskusi siswa 

dibantu dengan siswa lain tentunya dengan bimbingan guru maka 

masalah tersebut akan dapat terpecahkan. Berbeda dengan model-model 

pembelajaran yang lain, model ini lebih menekankan pada proses 

keaktifan dalam bentuk kelompok. Tujuan pembelajaran yang diharapkan 

dalam pembelajaran ini bukan hanya kemampuan akademik saja, 

melainkan menumbuhkan adanya keaktifan untuk penguasaan materi 

secara bersama-sama, sehingga menumbuhkan rasa kekompakan atau 

sosial yang tinggi diantara siswa. langkah utama atau tahapan di dalam 

pelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif menurut Rusman (2014: 

211) antara lain: 

1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

a) Guru membuka kegiatan dengan memberikan salam dan 

mengajak siswa untuk berdoa 

b) Guru mengecek kehadiran siswa 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Guru memotivasi siswa siswa untuk belajar  

2) Tahap 2: Menyajikan informasi 

a) Guru dan siswa mengaitkan apersepsi tentang pengalaman 

siswa dengan pembelajaran. 

3) Tahap 3: Mengorganisasi siswa untuk belajar,  Membantu siswa 

mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

a) Guru membagi siswa kedalam bebrapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

b) Guru membagikan lembar kerja kepada tiap-tiap kelompok. 
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4) Tahap 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

a) Siswa bekerjasama dan berdiskusi dengan kelompoknya 

masing-masing. 

b) Siswa bersama kelompoknya menentukan masing-masing 

anggotanya untuk membagikan tugasnya sebagai penamu dan 

penerima tamu.  

c) Guru meminta kepada dua orang siswa yang bertugas sebagai 

penerima tamu membagikann hasil kerja atau informasi 

kepada penamu/kelompok lain. 

d) Guru meminta kepada siswa yang telah bertamu mohon diri 

dan kembali kepada kelompoknya masing-masing untuk 

melaporkan dan mencocokan hasil-hasil kerja kepada 

kelompok masing-masing. 

5) Tahap 5: Evaluasi 

a) Guru menunjuk kepada setiap kelompok untuk 

mempresesntasikan hasil pekerjaannya secara acak. 

b) Guru dan siswa meyimpulkan pembelajaran yang telah 

berlangsung secara bersama-sama. 

6) Tahap 6: Memberikan Penghargaan 

a) Guru memberikan penghargaan kepada setiap siswa yang 

berani mempresentasikan hasil pelerjaannya di depan, 

dengan memberikan semacam hadiah, tepukan tangan, 

pujian, dll. 

 

Pembelajaran kooperatif pada dasarnya merupakan pembelajaran 

yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk memudahkan 

siswa dalam mengerjakan tugas dengan cara berdiskusi dan bekerjasama 

dengan kelompoknya dan dibantu diarahkan oleh guru agar siswa lebih 

mudah dan lebih tanggap untuk menyampaikan ide, gagasan, serta 

pemikiran siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. 

Pada hakikatnya pembelajaran kooperatif merupakan sebuah filosofi 

bukan sekedar metode dan teknik pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

diinspirasi oleh seni hidup yang terdapat dalam kelompok atau 

komunitas, yang setiap anggotanya memiliki sikap tanggap serta 

kesediaan untuk menyumbangkan kemampuan terbaik yang mereka 
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miliki untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri maupun tujuan-

tujuan kelompok. 

5. Model Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) 

dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990). Huda (2013: 207) 

mengatakan metode ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan 

untuk semua tingkatan usia peserta didik. Model pembelajaran TS-TS 

merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa 

dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu 

memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk 

berprestasi. Suyatno (2009: 66) menyatakan, pembelajaran model TS-TS 

adalah dengan cara siswa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan 

kelompok lain.  

Penggunaan model kooperatif tipe TS-TS akan mengarahkan 

siswa untuk aktif dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban 

menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. 

Model pembelajran TS-TS siswa dapat bekerja sama dengan temannya, 

dan dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses 

belajar mengajar. Pada dasarnya kembali pada hakekat keterampilan 

berbahasa yang menjadi satu kesatuan yaitu membaca, berbicara, menulis 

dan menyimak. Ketika siswa menjelaskan materi yang dijelaskan oleh 

kelompoknya maka tentu siswa yang berkunjung tersebut melakukan 

kegiatan menyimak atas apa yang dijelaskan oleh temannya. Ketika 
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siswa kembali ke kelompoknya, siswa menjelaskan materi apa yang 

didapatkan dari kelompok lain, siswa yang bertugas menjaga rumah 

menyimak hal yang dijelaskan oleh temannya. 

Model pembelajaran TS-TS menurut Lie (2010: 61) menyatakan 

bahwa model kooperatif tipe TS-TS dapat digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingaktan usia anak didik. Model 

pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Banyak kegiatan 

belajar mengajar secara individu, siswa bekerja sendiri dan tidak 

diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal dalam 

kenyataan hidup di luar sekolah, siswa saling bergantung dengan yang 

lainnya dalam kegiatan sehari-hari. 

Keberhasilan belajar siswa akan tercapai apabila terjadi interaksi 

multi arah antara guru dengan siswa atau siswa yang satu dengan siswa 

yang lainnya, sudah dapat berjalan dengan baik. Melalui model 

kooperatif tipe two stay two stray, maka siswa lebih berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan siswa yang lain, karena pada langkah-langkah 

model pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam 

memecahkan permasalahannya dengan kelompok masing-masing dan 

kelompok yang lain. Pemilihan bahan dan sumber belajar yang sesuai 

dengan materi ajar dan tingkat pemahaman siswa serta hal-hal yang 

menjadi aturan untuk melaksankan pembelajaran kooperatif yang jika 

dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami maka tujuan belajarpun 

akan dapat dicapai dengan optimal. 
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a. Sintaks  model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

(TS-TS) menurut Huda (2013: 207) dapat dilihat pada rincian tahap-

tahap berikut ini: 

1) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap 

kelompok terdiri dari empat siswa. Kelompok yang dibentuk 

merupakan kelompok heterogen, misalnya satu kelompok terdiri 

dari 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan 

sedang, dan satu siswa berkemampuan rendah. Hal ini dilakukan 

karena pembelajaran kooperatif tipe TS-TS bertujuan untuk 

memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membelajarkan 

dan saling mendukung. 

2) Guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok 

untuk dibahas bersama dengan anggota kelompok masing-

masing  

3) Siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan empat 

orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir. 

4) Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. 

5) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok 

lain. 

6) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri 

untuk melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 
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7) Kelompok mencocokan dan membahas hasil-hasil kerja mereka  

8) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. 

b. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray (TS-TS) 

Suatu model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan, begitu pula dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TS-TS. Santoso dalam blog, adapun kelebihan dari model kooperatif 

tipe TS-TS adalah sebagai  berikut: 

1) Mudah dipecah menjadi berpasangan  

2) Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan 

3) Dapat diterapkan pada semua kelas/ tingkatan 

4) Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna 

5) Lebih berorientasi pada keaktifan 

6) Menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa 

7) Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan  

8) Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar 

Kekurangan dari  model kooperatif tipe TS-TS adalah: 

1) Membutuhkan waktu yang lama  

2) Siswa cenderung tidak mau belajar kelompok 

3) Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana, dan 

tenaga)  

4) Guru cenderung kesulitan dan pengelolaan kelas 

5) Jumlah genap bisa menyulitkan pembentukan kelompok. 

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



33 

 

Kesimpulannya bahwa semua model pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Demikian juga dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS memiliki kelebihan dan dan 

kelemahan. Dalam penelitian ini TS-TS digunakan sebagai model 

pembelajaran yang digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan sikap 

komunikatif terhadap sesama yang ditandai dengan adanya interaksi 

antar kelompok serta adanya variasi pembelajaran yang menandakan 

siswa saling berbagi informasi sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di MIM Karanglo, maka guru 

memerlukan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan sikap 

komunikatif dan prestasi belajar siswa. Pembelajaran kooperatif memiliki 

karakteristik yaitu pembelajaran melalui kelompok atau kerjasama 

kelompok. Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu tipe TS-TS . 

Pembelajaran dengan menggunakan TS-TS diharapkan dapat 

meningkatkan sikap komunikatif dan prestasi belajar siswa, karena dalam 

pembelajaran tersebut siwa dituntut saling bekerjasama dan saling 

berkolaborasi dengan antar sesama tim dan kelompok lainnya untuk 

memecahkan suatu permasalahan. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Sulisworo, D. dan Suryani, F. (2014) dengan penelitiannya yang 

berjudul “The Effect of Cooperative Learning, Motivation and Information, 

Technology Literacy to Achievement” menjelaskan jika model kooperatif 
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mempunyai beberapa tipe salah satunya adalah  two styay two stray, berbeda 

dengan tipe model kooperatif lainnya, struktur dua tinggal dua tamu 

memberikan kesempatan untuk membagikan hasil pekerjaannya kepada 

kelompok lain. Dalam  penelitian dengan jenis eksperimen pada siswa jenjang 

SMA, yang dilakukan oleh Sulisworo dan Suryani telah dikatakan berhasil. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) dapat memotivasi siswa dalam 

pembelajaran sehingga prestasi siswa menjadi meningkat. Berdasarkan 

penelitian tersebut pembelajaran guru dengan menggunakan metode 

konvesional dibandingkan model pembelajaran kooperatif memiliki hasil 

yang berbeda jauh yakni rata-rata nilai kelas 78,19 untuk penggunaan model 

pembelajaran kooperatif dan 69,72 untuk penggunaan metode pembelajaran 

secara konvensional. 

Model pembelajaran koperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Maonde faad dkk. (2015: 145-146) 

tentang: 

Two Stay Two Stray dikembangkann oleh Spencer Kagan dan 

digunakan secara kooperatif. Metode ini biasanya digunakan untuk semua 

subjek dan semua level siswa. Metode ini memungkinkan siswa untuk 

membagikan informasi kepada grup lainnya. 

Dalam penelitiannya juga mengatakan “ Based on the result it was 

conclude the empirically, student math achievement in senior high school in 

2014 tends to be better than previous research in junior high school in 2012 

and in elementary school in 2013 by mean = 71, minimum score = 26, 

maximum score = 92, and deviation standard = 11, 37 under cooperative 

learning model TS-TS with the certain mastery level. And than, type learning 

has significant effect on student math achievement”.  
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Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman 

prestasi belajar siswa pada matematika di SMA pada tahun 2014 cenderung 

lebih baik dari penelitian sebelumnya di SMP pada tahun 2012 dan di 

Sekolah Dasar (SD) tahun 2013 dari mean = 71, median = 73, skor minimal = 

26, skor maximal = 92 dan standar deviasi = 11, 37 pada pembelajaran 

kooperatif tipe TS-TS dengan penguasaan materi tertentu. Kemudian tipe 

pembelajaran tersebut memiliki efek signifikan pada prestasi belajar 

matematika siswa. Penelitian tersebut membuktikan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray menhghasilkan adanya 

peningkatan prestasi belajar siswa. Hal tersebut didasarkan pada perolehan 

data prestasi belajar siswa yang meningkat. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kondisi awal sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 

siswa kurang memiliki sikap komunikatif dan prestasi siswa juga rendah. 

Mengatasi permasalahan tersebut, guru menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TS-TS merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif yang 

memberi pengalaman kepada peserta didik untuk berbagi, baik di dalam 

kelompok maupun dengan kelompok lainnya. Melalui model pembelajaran 

tersebut siswa semakin menambah pengetahuan dan mendapat informasi baru 

untuk menyelesaikan suatu masalah. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TS-TS diharapkan dapat membantu peningkatan sikap komu 
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nikatif dan prestasi belajar siswa. Secara rinci kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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