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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan membina 

potensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan pada semua instansi pendidikan mulai dari sekolah dasar, 

menengah, sampai perguruan tinggi. Slameto (2003) menyatakan bahwa dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok. Kegiatan belajar di sekolah diarahkan agar siswa mampu 

menerima dan memahami materi yang diberikan guru di dalam proses belajar 

mengajar, sehingga siswa dapat berperan aktif, kreatif dan inovatif dalam 

menanggapi setiap materi yang diberikan pada proses pembelajaran. 

            Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan peserta 

didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan belajar 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan 

perbedaan individual anak, karena proses pembelajaran akan mengubah kondisi 

anak dari yang tidak tahu, tidak paham menjadi paham. 

 Slameto (2003) menyatakan bahwa keaktifan belajar merupakan suatu 

usaha atau kerja yang dilakukan dengan giat dalam belajar atau merupakan sebuah 

proses yaitu tingkah laku sebagai hasil dari interaksi aktif dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupya.   

  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi biologi kelas 

VIIIC SMP Negeri 2 Dawarblandong Mojokerto, bahwa diketahui kendala dalam 
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pelaksanaan proses pembelajaran yaitu banyak siswa dalam proses pembelajaran 

jarang mengajukan pertanyaan. Dalam pembelajaran guru sudah memberikan 

kesempatan pada siswa untuk bertanya, akan tetapi siswa cenderung kurang berani 

untuk bertanya pada guru. Dalam pembelajaran juga terlihat kerjasama siswa 

masih kurang, karena tidak adanya kegiatan diskusi dalam kelas, sehingga 

interaksi antar siswa dan antar guru dengan siswa masih kurang pada saat 

pembelajaran biologi.  

  Hal ini yang akan mempengaruhi pada hasil belajar siswa yang dicapai 

rendah, nilai ulangan harian semester ganjil 2013-2014 mata pelajaran biologi 

hanya 55, nilai rata-rata tersebut belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan 

Maksimum) yang ditentukan di sekolah yaitu 75, sedangkan siswa dikatakan 

tuntas jika nilai memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Maksimum). 

  Rendahnya aktivitas yang dimiliki siswa diduga ada kaitannya dengan 

proses pembelajaran yang terjadi, dimana pemberdayaan aktivitas siswa kurang 

dikembangkan. Oleh karena itu untuk mengajarkan aktivitas di SMP Negeri 2 

Dawarblandong Mojokerto pada kelas VIIIC khususnya pelajaran biologi sangat 

perlu dicari model maupun yang sesuai untuk itu. Model pembelajaran kooperatif 

tipe TSTS (Two Stay Two Stray) tampaknya dapat diterapkan dalam pembelajaran 

biologi untuk mencapai tujuan belajar biologi serta melatih keaktifan dan hasil 

belajar siswa. 

 Proses pengajaran yang baik, dapat menciptakan proses belajar mengajar 

yang efektif dengan adanya komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik 

yang tidak hanya menekan pada apa yang dipelajari tetapi menekan bagaimana ia 
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harus belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray) 

merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling 

kerjasama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah dan saling 

mendorong untuk prestasi serta melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. 

Salah satu alternatif untuk pengajaran tersebut adalah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  tipe TSTS (Two Stay Two Stray). 

 Model pembelajaran kooperatif tipe  Two Stay Two Stray pertama kali 

dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992, TSTS berasal dari bahasa 

inggris yang berarti “dua tinggal dua tamu”. Teknik ini memberi kesempatan 

kepada siswa untuk membagikan hasil informasi dengan kelompok lain (Isjoni, 

2009). Menurut (Suyatno, 2009) pembelajaran kooperatif tipe TSTS adalah 

dengan siswa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain, kerja 

kelompok dua siswa bertamu ke kelompok lain dan dua siswa lainnya tetap 

dikelompoknya untuk menerima dua orang dari kelompok lain, kerja kelompok, 

kembali ke kelompok asal, kerja kelompok, dan laporan kelompok. 

  Berdasarkan latar belakang dan gambaran umum yang telah dipaparkan di 

atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TSTS (Two Stay Two Stray) untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi pada Siswa Kelas VIIIC 

SMP Negeri 2 Dawarblandong Mojokerto” 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two 

Stay Two Stray)  dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas VIIIC  SMP Negeri 2 Dawarblandong Mojokerto? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa kelas VIIIC SMP Negeri 2 

Dawarblandong Mojokerto menggunakan model pembelajaran kooperatif  

tipe TSTS (Two Stay Two Stray)? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas VIIIC SMP Negeri 2 

Dawarblandong Mojokerto menggunakan model pembelajaran kooperatif  

tipe TSTS (Two Stay Two Stray)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

(Two Stay Two Stray) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas VIIIC SMP Negeri 2 Dawarblandong Mojokerto 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa kelas VIIIC SMP 

Negeri 2 Dawarblandong Mojokerto menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray). 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil  belajar siswa kelas VIIIC SMP Negeri 

2 Dawarblandong Mojokerto menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang akan dihasilkan dari penelitian ini diharapkan nantinya 

dapat memberikan konstribusi yang berarti terhadap dunia pendidikan 

khususnya aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran  biologi 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two 

Stray). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi 

siswa untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dalam mata pelajaran 

biologi. 

b. Bagi Guru, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai salah 

satu alternatif model pembelajaran untuk meningkat aktivitas dan hasil 

belajar biologi 

c. Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan wawasan pengetahuan untuk dapat 

dikembangkan lebih baik lagi. 
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1.5 Batasan Penelitian 

 Supaya dalam pembahasan permasalahan tidak meluas, maka diperlukan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Sistem 

Gerak pada Manusia yang diajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 

2013-2014. 

2. Batasan kemampuan yang akan diukur berupa aktivitas belajar dan hasil 

belajar dengan menggunakan tes 

1.6 Definisi Istilah 

 Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut : 

1. Model Pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah 

pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari 

hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif 

dan efisien (Suyitno,2006). 

2.  Model pembelajan kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray)  adalah 

model pembelajaran kooperatif dimana siswa bekerja sama dalam 

kelompok secara  heterogen. Siswa saling berkunjung, baik sebagai tamu 

maupun tuan rumah untuk bertukar informasi kemudian 

mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. 

3. Aktivitas Belajar adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Dengan melakukan berbagai 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat 
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membangun pengetahuannya sendiri. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan aktivitas belajar adalah dalam mengajukan pertanyaan atau ide, 

menanggapi pertanyaan/pendapat kelompok lain, sharing dalam kelas, 

berdiskusi antar siswa dengan guru, mengerjakan/mendiskusikan 

masalah/LKS dengan kelompoknya 

4. Hasil Belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat 

adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam 

berbagai aspek kehidupan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

hasil  belajar adalah hasil yang diperoleh siswa melalui tes tertulis setiap 

akhir siklus. 

 

 


