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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Interaksi belajar mengajar  yaitu interaksi yang berlangsung dalam suatu 

ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Mengajar adalah suatu kegiatan 

yang mempunyai tujuan dalam proses pembelajaran, kegiatan ini diarahkan untuk 

mencapai keterlaksanaan proses pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan 

yang secara sadar dan sengaja dilakukan guru, sehingga tingkah laku siswa yang 

meliputi aktivitas dan pola pikir siswa berubah ke arah yang lebih baik, proses ini 

bertujuan untuk membantu siswa dalam memperoleh berbagai pengalaman dan 

dari pengalaman tersebut kualitas tingkah laku siswa akan meningkat (Dimyanti 

dan Modjiono, 2002).  

Pada kegiatan belajar mengajar melibatkan suatu model pembelajaran. 

Model pembelajaran tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Model pembelajaran  

beragam jenisnya diantaranya; pembelajaran kooperatif, pembelajaran kompetitif, 

pembelajaran individulistik,  dan masih banyak  jenis model-model pembelajaran 

yang lainya. Diantara segala jenis model pembelajaran, model kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang banyak digunakan oleh kalangan pendidik 

saat ini. Dari hasil observasi ditiga lembaga pendidikan yang peneliti kunjungi 

yaitu ; SLTPN 3 Arsel, SMAN 2 Pangkalanbun, dan SMA Muhammadiyah 1 

Malang, semuanya pernah menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam 
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pembelajaran. Khusus SMA Muhammadiyah 1 Malang 70 % model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru biologi kelas X-2 adalah model pembelajaran 

kooperatif, data tersebut diperoleh berdasarkan perangkat pembelajaran yang 

dipakai selama satu semester. 

Suprijono (2009) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai falsafah 

mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Sedangkan 

Slavin (1985) menjalaskan cooperatif  learning sebagai suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen.  

Menurut  Lie (2004)  macam-macam pembelajaran kooperatif diantaranya adalah 

(1) Model Student Teams – Achievement Divisions (STAD), (2) Model Investigasi 

Kelompok (Group Investigation), (3) Model Jigsaw, (4) Model Cooperative 

Script, (5) Model Team Games Tournament (TGT), Two Stay Two Stray (TSTS) 

dan (6) Model Numbered Heads Together (NHT) dan lain-lain.  

Dari hasil pengamatan observasi yang dilakukan, mengenai tipe-tipe 

model pembelajaran kooperatif yang pernah diterapkan di SMA Muhammadiyah 

1 Malang, khususnya siswa biologi kelas X-2 yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw, Student Teams – Achievement Divisions (STAD) dan Team 

Games Tournament (TGT). Sedangkan untuk  model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS) masih belum pernah diterapkan. Oleh karena itu 

peneliti ingin mencoba menerapkan model pembelajaran TSTS pada sekolah 

tersebut. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

merupakan variasi pembelajaran yang penting bagi dunia pendidikan saat ini. Hal 

ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, yang pernah dilakukan oleh 

Ekowati (2008), Efriliana (2009) dan Nafsiah (2010), menunjukan adanya 

peningkatan mutu pembelajaran dari siswa yang sangat pesat. Di samping itu 

model pembelajaran tersebut mudah diadaptasikan dengan mata pelajaran Biologi. 

Serta dapat mengaktifkan siswa dan anggota kelompok sehingga, akan 

berpengaruh terhadap kesuksesan kelompok maupun peningkatan hubungan sosial 

anggota kelompok tersebut.  Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Agus Suprijono (2009) bahwa model pembelajaran kooperatif  TSTS merupakan  

model pembelajaran dua tinggal dua bertamu. Model pembelajaran TSTS 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi dan berbagi 

antara siswa yang satu dengan siswa lain. Model TSTS dilakukan dengan bermain 

peran sebagai tamu dan tuan rumah. Tugas tamu adalah bertamu ke kelompok lain 

untuk mencari informasi mengenai LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik) dari 

kelompok yang ditandangi. Sedangkan tugas tuan rumah menyajikan hasil kerja 

dari LKPD yang dikerjakan pada para pengunjung yang datang. Dengan demikian 

model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) lebih menekankan pada kegiatan 

belajar dalam tim serta kreativitas berkomunikasi, bertanya, menjawab, dan 

evaluasi serta pemberian penghargaan atau refortsmen kepada siswa atau 

kelompok yang berprestrasi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Biologi, 

khususnya kelas X-2 SMA Muhammadiyah 1 Malang, memiliki kriteria 
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ketuntasan minimum (KKM) sebesar 75. Dalam hal ini peneliti menemukan 

permasalahan bahwa sekitar 71,42% siswa, yang mendapatkan nilai di bawah 

KKM. Rendahnya hasil belajar biologi siswa ini merupakan dampak dari berbagai 

masalah yang muncul dalam pembelajaran. Anni  (2007) menjelaskan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Berdasarkan Taksonomi Bloom (1998) hasil belajar 

dapat tercapai apabila melalui tiga kategori ranah diantaranya ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis dan penilaian. Sedangkan ranah afektif  berkaitan dengan sikap 

dan nilai. Ranah afektif meliputi 4 jenjang kemampuan yaitu kedisiplinan, 

kejujuran, kerapian dan tanggung jawab, dan untuk ranah psikomotorik meliputi 

keterampilan berperan serta, berkomunikasi dan berbagi kepada kelompok atau 

siswa lain.  

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru 

tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan – tujuan belajarnya melalui 

kegiatan belajar Susilo (2007). Oleh sebab itu dengan adanya penekanan kegiatan 

belajar dalam tim serta kreativitas berkomunikasi, bertanya, menjawab, evaluasi 

dan pemberian penghargaan atau refortsmen pada siswa atau kelompok pada 

model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) maka, hal yang terpenting dalam 

pembelajaran ini adalah mengukur skor peningkatan hasil belajar individu dan 

pemberian penghargaan atau refortsmen kepada siswa atau kelompok setelah 



5 

 

 

 

terjadi peningkatan. Sehingga siswa akan terpacu untuk belajar dengan giat dan 

berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan pencapaiannya sendiri pada 

pelajaran sebelumnya.    

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan mengadakan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Biologi Kelas X–2 DI SMA 

Muhammadiyah 1 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X-2 di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar biologi siswa  kelas X-2 di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang melalui model pembelajaran Two Stay Two 

Stray ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan Two Stay Two Stray dalam 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X-2 di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang. 
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2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas X-2 

di SMA Muhammadiyah 1 Malang melalui Two Stay Two Stray. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peserta didik : 

Membantu siswa meningkatkan keaktifan, rasa tanggungjawab dan 

kemandirian.  

2. Bagi Guru dan Calon Guru : 

Menumbuhkan budaya meneliti pada guru/calon guru agar terjadi inovasi 

pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti : 

Menambah kreativitas ketika terjun di Lembaga sekolah untuk mengajar. 

4. Bagi Pembaca : 

Membantu dalam memahami metode pembelajaran Two Stay Two Stray. 

5. Bagi Universitas Muhammadiyah 1 Malang, dapat meningkatkan 

kemitraan dengan sekolah yang bersangkutan sehingga dapat terjalin 

hubungan kerjasama yang baik dan sebagai masukan untuk para calon 

guru dalam memecahkan masalah pembelajaran. 

 

E.   Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah 

Batasan-batasan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada siawa kelas X-2 

semester II SMA Muhammadiyah 1 Malang tahun ajaran 2012/2013. 
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2. Materi yang dipelajari dalam Penelitian ini adalah pokok bahasan  “Dunia 

Hewan pada materi hewan invertebrata”. 

3. Hasil belajar dalam penelitian ini diperoleh dari hasil ulangan harian dari 

tes kognitif, afektif dan psikomotorik yang dilakukan pada setiap akhir 

siklus (siklus I dan siklus II). 

 

F.    Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penelitian ini maka perlu 

didefinisikan beberapa istilah berikut : 

1. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada para siswa melaksanakan kegiatan belajar 

bersama dengan kelompok kecil secara heterogen (antara 4-6 siswa), 

menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompoknya untuk 

mencapai tujuan belajar.  

2. Pembelajaran kooperatif model Two Stay Two Stray (TSTS) adalah salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagi hasil dan informasi dengan kelompok lain, 

dimana dalam satu kelompok terdiri dari empat siswa yang nantinya dua 

siswa bertugas sebagai pemberi informasi dari tamunya, dan dua siswa lagi 

bertamu ke kelompok yang lain secara terpisah.  

3. Menurut Sudjana (2000) belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses 
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belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya. 

4. Menurut Anni (2007) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar. 

 


