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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

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 menjadi tahu, tidak paham menjadi paham. Menurut UU 

No. 36 Tahun 2010 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sehingga terbentuk 

sebuah perubahan yang dikenal dengan keaktifan. 

Slameto (2003) menyatakan bahwa keaktifan belajar merupakan suatu 

usaha atau kerja yang dilakukan dengan giat dalam belajar atau merupakan sebuah 
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proses perubahan yaitu tingkah laku sebagai hasil dari interaksi aktif dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.   

Berdasarkan observasi yang dilakukan, proses belajar mengajar MTs 

Muhammadiyah 1 Malang masih mengarah pada penyampaian informasi dari 

guru kepada peserta didik, sehingga pemahaman materi yang mereka dapatkan 

belum maksimal, bahkan siswa terkadang merasa jenuh dalam proses 

pembelajaran. Selain itu hasil observasi pada Siswa Kelas VIII MTs 

Muhammadiyah 1 Malang, menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa kurang 

dalam menerima pembelajaran biologi hal ini terlihat dari sikap siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru, berbicara sendiri, serta siswa terlihat kesulitan 

dalam menangkap dan memahami materi pelajaran biologi.  

Hal ini yang akan mempengaruhi pada hasil belajar siswa yang dicapai 

saat ulangan harian maupun ujian tengah semester (UTS) rendah, ini terlihat dari 

nilai hasil belajar siswa yang masih jauh dari KKM yang telah ditetapkan yaitu 

60. Jumlah persentase keaktifan belajar yang yang diperoleh dari tanya jawab 

serta tugas yang diberikan kepada siswa kelas VIII menunjukkan bahwa rata-rata 

di bawah 50%, sedangkan berdasarkan daftar nilai ulangan tengah semester siswa 

tahun 2011 menunjukkan bahwa rata- rata hasil belajar siswa kelas VIII yaitu 

58,5, dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses belajar biologi siswa kelas 

VIII masih kurang dan perlu adanya peningkatan. 

Menurut (Sharan dalam Isjoni, 2009) siswa yang belajar menggunakan 

cooperative learning memiliki motivasi yang tinggi karena didorong dan 

didukung dari rekan sebaya. Cooperative learning juga menghasilkan peningkatan 
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kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan berfikir kritis, membentuk 

hubungan persahabatan menimba berbagai informasi, belajar menggunakan 

sopan-santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap terhadap sekolah 

dan belajar mengurangi tingkah laku yang kurang baik, serta membantu siswa 

dalam menghargai pokok pikiran orang lain (Johnson dalam Isjoni, 2009). 

Selain itu, dalam kegiatan belajar siswa dituntut untuk memiliki sikap 

mandiri, artinya siswa perlu memiliki kesadaran, kemauan dan motivasi dari 

dalam diri siswa untuk melakukan usaha belajar. Belajar merupakan usaha untuk 

memenuhi kebutuhan diri siswa dan bukan semata-mata tekanan guru maupun 

pihak lain. Adanya sikap mandiri dalam diri siswa maka tujuan belajar akan 

berhasil dicapai sebagaimana yang diharapkan. Kemandirian merupakan salah 

satu unsur yang penting dimiliki siswa dalam proses pembelajaran (Budiyono, 

2008). 

Karakter adalah seperangkat trait yang menentukan sosok seseorang 

sebagai individu (Kurtus, 2010). Karakter merupakan sifat atau watak seseorang 

yang bisa baik dan bisa tidak baik berdasarkan penilaian lingkungannya dalam hal 

ini pada proses pembelajaran dalam kelas. 

Proses pembelajaran yang baik dapat menciptakan proses belajar mengajar 

yang efektif dengan adanya komunikasi dua arah antara guru dengan peserta 

didik. Selain itu, proses belajar mengajar tidak hanya menekan pada apa yang 

dipelajari tetapi menekan bagaimana ia harus belajar. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan sistem pembelajaran kelompok 

dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerjasama, bertanggung jawab, saling 
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membantu memecahkan masalah dan saling mendorong untuk berprestasi serta 

melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Salah satu alternatif untuk 

pengajaran tersebut adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

stay two stray (TSTS). 

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

dengan siswa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain. 

Sintaknya adalah 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. 

Kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan individu, siswa 

bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain. 

Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dengan kartu bergambar 

memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil diskusi dan 

informasi dengan kelompok lain. Penggunaan kartu bergambar akan 

mempermudah dalam pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray, kartu ini 

berisi gambar serta latihan soal yang diberikan pada siswa. 

Kartu bergambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah alat 

atau media belajar yang dirancang oleh peneliti untuk membantu mempermudah 

dalam pembelajaran bidang studi biologi. Kartu bergambar ini terbuat dari kertas 

tebal atau karton berukuran 12 × 9 cm yang terdapat gambar materi yang sesuai 

dengan pokok bahasan. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran dapat 

mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran, sehingga dapat mengatasi 
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keterbatasan belajar dan menumbuhkan keaktifan belajar siswa. Kartu bergambar 

sangat mendukung siswa dalam proses pembelajaran, karena kartu bergambar 

memberikan pengetahuan pada materi biologi. 

Penggunaan kartu bergambar mempermudah dalam pembelajaran, kartu 

ini berisi gambar serta latihan soal yang diberikan pada siswa, pemberian umpan 

balik dan penguatan bagi siswa mempermudah materi yang disampaikan. Kartu 

bergambar dapat memberikan informasi tentang materi dan juga memberikan 

latihan soal untuk menambah pengetahuan dalam materi serta dapat memotivasi 

siswa agar memperhatikan materi yang akan disampaikan. Berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan mengambil 

judul: ’’ Penerapan Model  Pembelajaran Kooperatif Tipe TSTS (Two Stay Two 

Stray) dengan Kartu Bergambar untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar dan 

Hasil Belajar Biologi pada Siswa Kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

(Two Stay Two Stray) dengan kartu bergambar untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 1 

Malang ? 

1.2.2 Bagaimanakah peningkatan keaktifan dan hasil belajar dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two 

Stray) dengan kartu bergambar pada siswa kelas VIII MTs 

Muhammadiyah 1 Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS (Two Stay Two Stray)  dengan kartu bergambar untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi siswa VIII  MTs 

Muhammadiyah 1 Malang 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas 

VIII MTs Muhammadiyah 1 Malang melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray)  dengan kartu 

bergambar 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Siswa  

a. Meningkatkan hasil belajar siswa  pada mata pelajaran biologi 

b. Menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran 

c. Menambah keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan 

melatih kemandirian belajar siswa 

1.4.2 Bagi Guru 

Memperoleh pengalaman yang bervariasi dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS (Two Stay Two Stray) dengan kartu 

bergambar dalam pembelajaran biologi sebagai salah satu model 

pembelajaran selain ceramah 
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1.4.3 Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman secara langsung bagaimana memecahkan 

permasalahan siswa dan cara memilih strategi pembelajaran yang baik 

dan menyenangkan. 

1.5 Definisi Istilah 

1.5.1 Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara kelompok 

yang beranggota 4-6 siswa yang dibentuk secara heterogen yang 

dimana siswa dituntut saling bekerja sama dalam menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi selama pelajaran berlangsung (Isjoni, 2010). 

1.5.2 Model pembelajaran kooperatif tipe Two stay two stray (TSTS) adalah 

model pembelajaran kooperatif dimana siswa bekerjasama dalam 

kelompok secara heterogen. Siswa saling berkunjung, baik sebagai 

tamu maupun tuan rumah untuk bertukar informasi kemudian 

mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. 

1.5.3 Kartu bergambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah 

kartu yang digunakan sebagai sumber belajar terdapat gambar materi 

sebagai bahan belajar siswa serta tugas-tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa, pemberian umpan balik dan penguatan bagi siswa. 

1.5.4 Keaktifan belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, sehingga 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, nilai dan sikap (Winkel, 2004). Aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 
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dimaksud adalah Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan 

kartu bergambar dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, 

pemahaman, dan sikap peserta didik. 

1.5.5 Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

proses belajar mengajar. Perubahan ini berupa pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan sikap yang biasanya meliputi  ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik (Dimyati dan Mudjiono, 2002). 

1.5.6 Karakter adalah seperangkat sikap yang menentukan sosok seseorang 

sebagai individu (Kurtus, 2010). Karakter merupakan sifat atau watak 

seseorang yang bisa baik dan bisa tidak baik berdasarkan penilaian 

lingkungannya yang berkaitan dengan personalitas walaupun ada 

perbedaannya. 


