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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, 

dengan pendidikan manusia berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, dunia pendidikan 

tentunya harus mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, mampu 

memecahkan persoalan-persoalan yang aktual dalam kehidupan pendidikan. 

Pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar di kelas yang 

umumnya ditentukan oleh peran guru dan siswa sebagai individu-individu yang 

terlibat langsung di dalam proses tersebut untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dalam proses belajar mengajar dituntut keaktifan siswa dan ada 

interaksi positif antara siswa dengan guru (Nova, 2014). 

Biologi dikenal sebagai pelajaran yang hanya mengandalkan hafalan saja. 

Ketika menghafal siswa cenderung hanya mengingat materi pada hari itu saja, 

setelahnya siswa akan lupa dengan materi itu. Permasalahan tersebut 

mengindikasikan bahwa siswa tidak paham dengan apa yang dipelajari, karena 

apabila siswa paham jika materi itu ditanyakan kembali pasti bisa untuk 

menjelaskannya.  Guru sangat berperan penting dalam menciptakan suasana kelas 

yang menyenangkan, dimana guru dapat mendorong siswa untuk bisa aktif, kreatif 

dan inovatif. Hal ini juga sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Rahmat (2010) 

banyak kemungkinan yang dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam 

menghafal istilah dan dalam menghubungkan serta mengaplikasikan konsep, salah 
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satunya adalah strategi pembelajaran yang disajikan guru. Sekalipun pembelajaran 

itu bersifat dua arah dan mendukung siswa untuk aktif, siswa tetap akan 

mengalami kesulitan bila materi yang disajikan dalam pembelajaran tersebut lebih 

menekankan pada hafalan istilah-istilah dalam biologi molekuler dan kurang 

menghadapkan siswa pada pemahaman dan contoh-contoh peristiwa yang dapat 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa cenderung merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton, terutama 

jika penyampaian materi kurang menarik. Siswa menjadi pasif dan tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir yang dimiliki. Akibatnya, pemahaman 

konsep tentang materi tidak dapat dikuasai secara mendalam. Padahal pemahaman 

konsep ini sangat dibutuhkan dalam pengaplikasian didalam kehidupan sehari-

hari. Pemahaman konsep seharusnya dimiliki siswa baik sebelum ataupun sesudah 

proses belajar dan mengajar. Hal ini juga diperkuat dengan wawancara kepada 

salah seorang guru biologi di MAN Batu, dalam pembelajaran biologi terutama 

materi Animalia siswa mengalami kesulitan dalam mengingat nama ilmiah yang 

banyak, mengelompokkan ordo, mengenali hewan yang jarang terlihat dalam 

kehidupan sehari-hari dan mengklasifikasikan ciri khusus sehingga dibutuhkan 

pembelajaran yang dapat membuat siswa paham dengan konsep Animalia. 

Sementara itu guru dalam materi Animalia hanya menerapkan metode 

pembelajaran langsung dan model pembelajaran jigsaw. 

Selain itu hasil dari wawancara dari guru biologi di MAN Batu mengatakan 

bahwa siswa lebih senang ketika pembelajaran biologi tidak hanya berfokus 

kepada guru yang sedang berceramah, mereka akan lebih senang ketika dilibatkan 

dengan proses pembelajaran. Mereka lebih senang apabila dalam pembelajaran 
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biologi terdapat unsur permainan berkelompok. Permainan berkelompok disini 

dimaksudkan agar lebih mudah mengingat dan memahami apa yang dipelajari. 

Permainan disini bukan berarti siswa hanya bermain tanpa mendapatkan ilmu 

pengetahuan dari materi tersebut, melainkan guru mengajak siswa untuk 

menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi. Model pembelajaran 

tersebut dimaksudkan agar siswa dapat bermain sambil belajar, agar pemahaman 

konsep siswa dapat meningkat serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa 

dalam pembelajaran.  

Salah satu materi dalam pembelajaran biologi adalah Animalia. Mata 

pelajaran ini mempelajari hewan-hewan yang ada di darat dan di laut, ciri dan 

struktur tubuh, klasifikasi serta peran hewan dalam kehidupan. Siswa terkadang 

mengalami kesulitan dalam mengingat dan mempelajari klasifikasi dalam 

Animalia karena pengelompokkan hewan yang begitu banyak. Misalnya saja 

ketika melihat gambar beberapa ikan pada materi Animalia, siswa kadang 

terkecoh dengan mengganggap semua gambar adalah ikan. Padahal jika ditelaah 

dengan melihat ciri serta struktur tubuh tidak semua gambar yang terlihat adalah 

ikan. Jika hanya mengandalkan membaca buku teks serta mendengarkan 

penjelasan dari guru saja, belum tentu siswa dapat memahami konsep Animalia 

yang disampaikan. Melihat hal tersebut, perlu adanya perantara pembelajaran agar 

memudahkan guru dalam menyederhanakan konsep Animalia. Perantara tersebut 

berupa model pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat digunakan salah 

satunya adalah Two Stay Two Stray (TSTS). 

Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS merupakan model pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi 
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dengan kelompok lain, dimana dalam satu kelompok terdiri dari empat orang yang 

nantinya dua orang akan tinggal dalam kelompok dan dua orang lagi akan 

bertamu ke kelompok lain secara terpisah. Model pembelajaran Two Stay Two 

Stray (TSTS) ini memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi mengenai 

materi Animalia kepada kelompok-kelompok lain. Siswa akan sangat terlibat 

dalam pembelajaraan dengan berani untuk berbicara dan mengemukakan 

informasi yang dimiliki. Di sini siswa juga dilatih untuk menanya, menjawab, 

berdiskusi, menyimak serta mengolah informasi yang didapat untuk memecahkan 

suatu permasalahan. Klasifikasi Animalia dibagi pada tiap kelompok untuk 

didiskusikan. Setiap kelompok akan menguasai filum-filum yang telah dibagi dan 

mempelajarinya. Siswa juga dapat membuat peta konsep untuk menuangkan ide-

ide mengenai materi agar mempermudah siswa dalam memberikan informasi ke 

kelompok lain. Setelah itu dua anggota dari masing-masing kelompok bertamu ke 

kelompok lain, sementara dua anggota lainnya tinggal untuk menerima tamu dari 

kelompok lain.  Setelah tugas selesai, mereka kembali ke kelompok masing-

masing untuk membahas hasil kerja. 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) ini berpusat pada siswa 

sehingga kemandirian dan tanggung jawab dalam berbagi informasi antar 

kelompok dapat terjalin dengan baik. Suasana belajar dan interaksi yang 

menyenangkan dapat membuat peserta didik lebih aktif dan menikmati 

pembelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan. Selain itu guru hanya bertindak 

sebagai penyampai informasi, fasilitator dan pembimbing. Sehingga model 

pembelajaran ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam materi Animalia.  
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Model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) ini dipilih karena siswa 

dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Keterlibatan siswa 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Oleh karena 

itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “ Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Pemahaman 

Konsep Siswa Kelas X MAN  BATU ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1.2.1 Bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa kelas X MAN Batu yang 

memperoleh model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS)? 

1.2.2 Bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa kelas X MAN Batu yang 

memperoleh model pembelajaran konvensional ? 

1.2.3 Apakah pemahaman konsep siswa kelas X MAN Batu yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh model pembelajaran 

konvensional ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1 Menjelaskan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas X MAN Batu 

yang memperoleh model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 
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1.3.2 Menjelaskan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas X MAN Batu 

yang memperoleh model pembelajaran konvensional  

1.3.3 Membandingkan pemahaman konsep siswa kelas X MAN Batu yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

(TSTS) dengan siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat : 

1. Untuk pengembangan keilmuan di bidang pembelajaran biologi 

2. Menjadi  bahan  rujukan  bagi penelitian  berikutnya,  terutama  penelitian  atau  

kajian  yang membahas masalah model pembelajaran khususnya model Two 

Stay Two Stray (TSTS) 

Sedangkan secara praktisnya diharapkan dapat : 

1. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan menimbulkan 

kemandirian dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi guru 

Agar dapat mengembangkan kemampuan penggunaan model pembelajaran 

Two Stay Two Stray (TSTS) sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

pemahaman konsep dan hasil belajar siswa. 

3. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki dan 

memperbaharui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat tearah dan tidak menyimpang, terdapat beberapa batasan 

masalah sebagai berikut : 

1.5.1 Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Two Stay 

Two Stray (TSTS) 

1.5.2 Materi yang diajarkan adalah tentang Animalia 

1.5.3 Penelitian dilakukan pada siswa kelas X MAN Batu 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman beberapa istilah perlu didefinisikan sebagai 

berikut : 

1.6.1 Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan tertentu & berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para pengajar/tutor dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivititas pembelajaran (Kadir, 2013). 

1.6.2 Model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) adalah pembelajaran dua 

tinggal dua tamu dimana siswa terlebih dahulu diskusi intrakelompok 

kemudian dua orang meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke 

kelompok lain sedangkan dua orang yang tinggal berkewajiban menerima 

tamu dari kelompok lain (Rozaiah, 2017). 

1.6.3 Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Suleman, 2013). 
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1.6.4 Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau   

persoalan yang dirumuskan (Suleman, 2013). 

 

 


