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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU R.I. No. 20 Th. 2003 

tentang Sisdiknas, BAB I Pasal 1 Ayat 1). Pada dasarnya pendidikan merupakan 

proses interaksi antara pendidik dan anak didik dalam upaya membantu anak didik 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Inti dari pendidikan adalah interaksi yang 

baik didasari oleh kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan para siswanya, 

baik secara lisan, tertulis, menggunakan media pendidikan, maupun aktivitas 

kelompok. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Th. 2003 tentang 

Sisdiknas, BAB II Pasal 3).  

 Dalam setiap aktivitas pendidikan, belajar dan pembelajaran merupakan 

istilah yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Belajar 

merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 
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proses kognitif (Syah, 2009: 68), sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan 

terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar 

dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran (Majid, 2013: 5), termasuk 

melalui pembelajaran tematik.  

 Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran (Majid, 2014: 80). 

Mata pelajaran yang saling dikaitkan antara lain IPA, Matematika, Bahasa 

Indonesia, IPS, PPKn, SBdP, dan PJOK. Salah satu muatan mata pelajaran yang 

penting dan membutuhkan hafalan serta pembuktian secara kongkrit dalam 

kehidupan nyata di sekolah dasar adalah IPA (Tykha, 2015: 6).  

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan pengetahuan 

tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan 

fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah (Wahyana, dalam 

Trianto, 2007: 18). Pada pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung dan melalui pengembang sejumlah 

keterampilan dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah tentang 

dirinya dan alam sekitar.  

 Pada studi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara dan observasi 

pada tanggal 12 November 2015 di SDN Lowokwaru 3 Malang. Adapun hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas IV SDN Lowokwaru 3 

Malang diperoleh informasi, bahwa nilai rata-rata siswa lebih banyak diatas KKM 

(Kriteria Kelulusan Minimal) yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. Guru 

belum mengerti dengan model pembelajaran yang digunakan, sehingga guru 
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hanya menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan sebagai 

berikut: 1) guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, 2) guru 

menyiapkan peserta didik untuk belajar dengan membentuk kelompok, 3) guru 

memberikan materi kepada peserta didik, 4) guru meminta siswa untuk 

mengerjakan latihan dengan dibimbing, 4) guru melakukan tanya jawab kepada 

siswa berdasarkan latihan yang telah dikerjakan, 6) Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk dikerjakan dirumah.  

 Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pengamatan pelaksanaan 

proses belajar mengajar tematik yang memuat materi IPA di kelas IV SDN 

Lowokwaru 3 Malang diketahui, bahwa 1) siswa kurang memperhatikan materi 

yang disampaikan, 2) respon siswa kurang terhadap pembelajaran, 3) ada siswa 

yang melamun ketika guru menerangkan, 4) siswa mengobrol diluar materi, 5) 

siswa asyik bercanda dengan teman sebangku, 6) pembelajaran banyak 

didominasi oleh guru dan siswa yang pandai saja, siswa yang kemampuannya 

rendah cenderung bersifat pasif, 7) kegiatan kelompok belum menunjukkan 

pembelajaran kooperatif, tujuan dari kerja kelompok hanya menyelesaikan tugas, 

8) siswa belum dilatih untuk bekerjasama, berkomunikasi, menghargai pendapat, 

dan 9) interaksi pembelajaran hanya satu arah, yaitu antara guru dengan siswa, 

sedangkan interaksi antar siswa belum terlihat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV dan observasi 

diketahui bahwa kemampuan kognitif siswa kelas IV di SDN Lowokwaru 3 

Malang dapat dikatakan baik, namun dari sisi aktivitas belajar siswa masih 

tergolong rendah yang dapat dilihat dari kurangnya perhatian siswa terhadap 

penyampaian materi, siswa mengobrol diluar materi, pembelajaran banyak 
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didominasi oleh guru dan siswa yang pandai saja, siswa yang kemampuannya 

kurang cenderung bersifat pasif, serta kegiatan kelompok yang dilaksanakan 

belum menunjukkan pembelajaran kooperatif. 

 Melihat fenomena kurangnya aktivitas belajar siswa saat pembelajaran, 

maka perlu ditetapkan suatu sistem pembelajaran yang melibatkan peran peserta 

didik secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu model 

pembelajaran yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray (TSTS), dalam bahasa Indonesia yang berarti 

dua tinggal dua tamu. Struktur pembelajaran kooperatif  tipe two stay two stray 

yaitu dalam satu kelompok terdiri dari empat siswa yang nantinya dua siswa 

bertugas sebagai pemberi  informasi bagi tamunya dan dua siswa lagi bertamu 

kekelompok lain secara  terpisah. 

Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray sesuai digunakan pada 

pembelajaran IPA, karena dengan menggunakan model pembelajaran ini 

menempatkan siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Sehingga siswa 

dapat saling bekerjasama, saling berdiskusi, selain itu siswa juga dilatih untuk 

berkomunikasi dan menghargai pendapat orang lain, siswa akan terlibat secara 

aktif, sehingga akan memunculkan semangat siswa dalam belajar. Kondisi 

demikian merupakan kondisi ideal dalam pembelajaran IPA khususnya di sekolah 

dasar.  

Penelitian terdahulu dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray dalam mata pelajaran IPA menunjukkan hasil 

bahwa terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang 
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diberi pembelajaran dengan menggunakan  model  pembelajaran  Kooperatif  Tipe  

two stay two stray dengan siswa yang diberi  pembelajaran  konvensional. Hal ini 

mengandung arti bahwa siswa yang diajar menggunakan  model  pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray prestasi  belajarnya  lebih  baik  daripada siswa  

yang  diajar  menggunakan  model konvensional. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS) Terhadap Aktivitas Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 

Lowokwaru 3 Malang”. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray (TSTS) terhadap aktivitas belajar IPA siswa kelas IV SDN 

Lowokwaru 3 Malang?”. 

   
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu 

“Untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray (TSTS) terhadap aktivitas belajar IPA siswa kelas IV SDN Lowokwaru 

3 Malang”. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Secara Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang model 

pembelajaran, khususnya tentang model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS) dalam pembelajaran. 

 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti dan Guru 

Memberikan pedoman dan bahan pertimbangan dalam menentukan 

model pembelajaran yang tepat agar pembelajaran yang dilakukan efektif, 

kondusif, kreatif dan inovatif.  

 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) diharapkan dapat membantu meningkatkan minat (kemauan) siswa untuk 

belajar dan meningkatkan perhatian siswa, serta keaktifan siswa dalam 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Diterapkannya model 

pembelajaran ini diharapkan dapat menambah pengalaman belajar siswa sehingga 

lebih bervariasi. 

 

1.4.2.3 Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan informasi agar dapat memberikan pengarahan kepada guru 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model 
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pembelajaran yang melibatkan peserta didik aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kepala sekolah juga diharapkan agar dapat memberikan pengarahan 

kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray (TSTS) sebagai bahan refrensi dalam menciptakan suasana kelas yang tidak 

membosankan.  

 
 
 
1.5 Batasan Masalah 

1.5.1 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar yang dipilih dalam penelitian ini meliputi: 1) Aktivitas 

visual (visual activities), 2) Aktivitas lisan (oral activities), 3) Aktivitas 

mendengarkan (listening activities), 4) Aktivitas mental (mental activities), 5) 

Aktivitas emosional (emotional activities). 

  Dipilih lima aktivitas karena dalam penelitian ini aktivitas belajar yang 

akan diukur yaitu aktivitas saat mengamati penjelasan guru, melihat gambar, 

bertanya, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, mendengarkan pendapat 

dan jawaban teman, menulis jawaban, kesimpulan materi, menanggapi pendapat 

teman, memecahkan masalah, dan berani mengungkapkan pendapat. 

 

1.5.2 Materi 

Materi yang digunakan sebagai bahan ajar dalam penelitian ini yaitu 

Tema 6 ”Indahnya Negeriku”, Subtema 1 “Keanekaragaman Hewan dan 

Tumbuhan”, Pembelajaran 1 yang difokuskan pada muatan IPA dengan materi 

“Hewan Langka dan Hewan Tidak Langka”. 
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1.5.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IVB sebanyak 31 siswa dengan 

siswa laki-laki berjumlah 16 dan siswa perempuan berjumlah 15. Siswa kelas IVC 

sebanyak 31 siswa dengan siswa laki-laki berjumlah 13 dan siswa perempuan 

berjumlah 18. 

 
 
 
1.6 Definisi Istilah 

1.  Pengaruh adalah suatu hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi 

dengan yang dipengaruhi. 

2.  Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

3.  Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi siswa dengan cara belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara 

kolaboratif.  

4.  Two Stay Two Stray (TSTS) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang kegiatan belajarnya mendorong siswa untuk saling bekerjasama dalam 

kelompok dan membagikan hasil kerja atau informasi kepada kelompok lain. 

5.  Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat proses 

pembelajaran yang meliputi kegiatan secara fisik maupun psikis untuk 

mencapai hasil belajar. 

6.  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah kegiatan manusia berupa pengetahuan 

atau gagasan tentang alam sekitar atau gejala alam, yang diperoleh melalui 

suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. 




