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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses membantu manusia dalam 

mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi segala perubahan dan 

permasalahan dengan sikap terbuka dan kreatif tanpa kehilangan identitas dirinya 

(Jihad, 2008). Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting karena dengan 

pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang terampil, 

kreatif dan inovatif. Pendidikan menekankan pada proses belajar yang bertujuan 

untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri manusia baik aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

merupakan tempat terjadinya proses pembelajaran yang diusahakan dengan 

sengaja untuk mengembangkan kepribadian dan segenap potensi siswa sehingga 

mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.  

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-

pengalaman (Baharuddin, 2009). Perubahan tersebut menyangkut perubahan 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Hasil belajar dapat dikatakan melekat, 

apabila perubahan yang terjadi akibat proses belajar tidak terhapus begitu saja. 

Proses pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna apabila siswa 

berpartisipasi aktif, dengan cara tidak menunjukkan sifat pasif di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Proses pembelajaran dapat berjalan lancar jika semua siswa 

memperhatikan dengan seksama materi yang diajarkan oleh guru. Guru harus 

dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, khususnya 

dalam pelajaran matematika.  

Matematika merupakan ilmu dasar yang berkembang sangat pesat baik 

materi maupun kegunaannya. Menurut Russel (dalam Uno & Kuadrat, 2009) 

matematika merupakan suatu studi yang dimulai dari pengkajian bagian-bagian 

yang sangat dikenal menuju arah yang tidak dikenal. Arah yang dikenal itu 

tersusun baik (konstruktif), secara bertahap menuju arah yang rumit (kompleks) 
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dari bilangan bulat ke bilangan pecahan, bilangan riil ke bilangan kompleks, dari 

penjumlahan dan perkalian ke diferensial dan integral, dan menuju matematika 

yang lebih tinggi.  Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai  

memegang peranan penting dalam membentuk siswa berkualitas, karena 

matematika merupakan sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan 

sistematis. 

Menurut Soedjadi (2000), “pembelajaran matematika adalah kegiatan 

pendidikan yang menggunakan matematika sebagai kendaraan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan”. Akan tetapi kenyataannya matematika yang digunakan 

sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan masih belum sampai pada tujuan yang 

diharapkan. Itu terlihat dari rendahnya hasil belajar siswa terhadap pelajaran 

matematika. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar matematika 

siswa, salah satunya adalah ketidaktepatan penggunaan model pembelajaran yang 

digunakan guru di kelas. Sejauh ini paradigma pembelajaran matematika di 

sekolah masih didominasi oleh paradigma pembelajaran konvensional. Dimana 

siswa diposisikan sebagai objek, siswa dianggap tidak tahu atau belum tahu apa-

apa, sementara guru memosisikan diri sebagai orang yang mempunyai 

pengetahuan, sebagai satu-satunya sumber ilmu (Masykur & Fathani, 2007). 

Pemilihan model pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kulaitas pengajaran, 

terutama dalam proses belajar mengajar matematika. Proses pembelajaran 

matematika dinyatakan bermakna jika seluruh siswa terlibat secara aktif, baik 

mental, fisik maupun sosial. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika harus 

diorganisasikan dengan model pembelajaran yang tepat dan selanjutnya 

disampaikan pada siswa dengan tepat pula guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ketika peneliti melakukan PPL di 

SMP Negeri 12 Malang pada tanggal 4 Oktober sampai 4 Desember 2010, SMP 

Negeri 12 Malang telah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan KTSP. Salah 

satu kendalanya kurang aktifnya peran siswa dalam proses pembelajaran. 
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Pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung menggunakan model 

pembelajaran konvensional yaitu ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. 

Pada pembelajaran konvensional peran guru bersifat aktif yaitu menerangkan 

materi dan memberi  contoh-contoh serta memberikan latihan soal. Sementara itu 

peran siswa pada proses pembelajaran bersifat pasif hanya mendengarkan, 

mencatat dan mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru. Akibat 

sering diterapkannya pembelajaran secara konvensional oleh guru mengakibatkan 

siswa hanya menghafal dan bekerja secara prosedural dan memahami materi 

pelajaran tanpa penalaran. Akibat lainnya, siswa akan meras jenuh karena peran 

guru dalam pembelajaran terlalu dominan dan siswa kurang termotivasi untuk 

menuntaskan materi karena pada pembelajaran ini tidak ada penghargaan bagi 

siswa yang unggul. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari guru matematika 

kelas VIII SMP Negeri 12 Malang bahwa, pada materi aljabar seringkali siswa 

mengalami kesulitan dan kesalahan dalam mengerjakan soal-soal latihan. 

Kesulitan dan kesalahan itu antara lain dalam membedakan variabel dan dalam 

melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan variabel. Pada materi ini, 

siswa harus lebih teliti dalam melakukan operasi penjumlahan maupun 

pengurangan variabel. 

Berdasarkan KTSP 2006, guru dituntut tidak hanya memberikan 

pengetahuan pada siswa, tetapi siswa sendiri yang membangun pengetahuan dan 

ide-ide di dalam dirinya. Guru sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam 

mengkonstruksi ide-ide tersebut, dengan cara mengubah materi pelajaran menjadi 

informasi nyata (konstektual) yang relevan bagi siswa. Menurut teori 

konstruktivistik yang dikembangkan oleh Piaget bahwa setiap individu memiliki 

kemampuan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dengan jalan 

berinteraksi secara terus menerus dengan lingkungannya (Gintings, 2008). Guru 

harus mengupayakan agar siswa sendiri yang membahas permasalahan-

permasalahan yang ada. Pembelajaran seperti ini menekankan pada keaktifan 

siswa, sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 
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Pengkonstruksian pengetahuan dan ide-ide dapat berlangsung dengan baik, 

jika difasilitasi dengan model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dalam proses 

pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif (cooperative learning).  Model 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompoknya yang 

bersifat heterogen (Slavin, 1984 dalam Solihatin & Raharjo, 2008). 

Dalam model pembelajaran kooperatif dikenal berbagai tipe, salah satunya 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua 

Tamu). Pembelajaran model Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh 

Spencer Kagan (dalam Yusuf, 2009). Dalam model pembelajaran Two Stay Two 

Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) memberikan kesempatan kepada kelompok 

membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Tahapan dalam 

pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) adalah (1) 

persiapan, (2) presentasi guru, (3) kegiatan kelompok, (4) presentasi kelompok, 

(5) evaluasi dan penghargaan.  

Pada pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua 

Tamu) ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman, karena 

interaksi antar siswa/teman memungkinkan peningkatan pemahaman siswa 

melalui diskusi, saling bertanya dan saling menjelaskan serta dapat bertukar 

informasi dari kelompok lain. Model pembelajaran ini melibatkan siswa untuk 

belajar lebih aktif, guru tidak lagi dominan dalam kegiatan pembelajaran, akan 

tetapi siswa juga terlibat dalam kegiatan pembelajaran melalui diskusi kelompok. 

Melalui model pembelajaran Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) 

diharapkan dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran karena 

peran guru yang tidak lagi dominan, siswa pun berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mencoba menerapkan  model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) 

dengan judul penelitian “Pembelajaran Matematika Model Kooperatif Tipe  

Two Stay Two Stray pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 12 Malang“. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran matematika model kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray  pada siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Malang? 

2) Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada siswa kelas VIII SMP Negeri 12 

Malang? 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan sebaiknya harus ada tujuan yang ingin dicapai agar 

kegiatan yang dilaksanakan menjadi terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan di atas. 

Secara rinci tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran matematika model 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada siswa kelas VIII SMP Negeri 12 

Malang. 

2) Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika  

melalui model kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 12 Malang. 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 
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1)  Secara teoritis 

Untuk memperkuat model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

khususnya pada materi aljabar, dengan Standar Kompetensi yaitu memahami 

bentuk aljabar, relasi fungsi dan persamaan garis lurus dan Kompetensi Dasar 

yaitu melakukan operasi aljabar.   

2)  Secara Praktis 

Untuk menambah pengetahuan peneliti (selaku calon guru) dalam 

memberikan pengalaman langsung bagaimana menerapkan pembelajaran 

matematika model kooperatif tipe Two Stay Two Stray dan memberikan 

masukan bagi guru sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk mengajar 

matematika lebih lanjut khususnya dalam mengajarkan materi aljbar. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin sekolah agar dapat menjadikan masukan dalam 

melakukan supervise pembelajaran guna meningkatkan kemampuan 

pembelajaran guru. 

 

1.5      Pembatasan Masalah 

1) Subjek penelitian ini yakni siswa kelas VIII-D SMP Negeri 12 Malang 

semester 1 tahun   pelajaran 2011/2012. 

2)  Materi yang dibahas yaitu materi Aljabar, dengan Standar Kompetensi yaitu 

memahami bentuk aljabar, relasi fungsi dan persamaan garis lurus dan 

Kompetensi Dasar yaitu melakukan operasi aljabar. 

3) Aspek yang diteliti meliputi aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar  

siswa. 

 

1.6       Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka perlu dibuat definisi-definisi yang dipakai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1)  Pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses yang terjadi pada lingkungan seseorang secara 



 

7 

 

 

disengaja dikelola untuk memungkinkan turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan 

2) Model Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran kooperatif atau Cooperative learning merupakan suatu 

model pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil 

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. 

3) Two Stay Two Stray ( Dua Tinggal Dua Tamu ) 

Pembelajaran model Two Stay Two Stray (Dua tinggal Dua Tamu) merupakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer 

Kagan (dalam Yusuf, 2009). Model pembelajaran Two Stay Two Stray (Dua 

tinggal Dua Tamu) merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi 

dengan kelompok lain. Tahapan dalam pembelajaran kooperatif Two Stay 

Two Stray (Dua tinggal Dua Tamu) adalah (1) persiapan, (2) presentasi guru, 

(3) kegiatan kelompok, (4) presentasi kelompok, (5) evaluasi dan 

penghargaan.  

4)    Keterlaksanaan Pembelajaran 

Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang sudah ditentukan. Dalam keterlaksanaan pembelajaran 

dapat terlihat aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung 

5)    Aktivitas Belajar Siswa 

Kegiatan belajar yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam penelitian ini aktivitas belajar siswa yang akan diteliti 

meliputi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan, aktivitas 

metrik, aktivitas menulis dan aktivitas mental. 

6)    Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya 
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7)    Aljabar 

Aljabar adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi 

dari bidang aritmatika. 
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