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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 

2.1.1 Model Pembelajaran 

Menurut Hamalik (2011) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sumber lainnya 

Sidik (2015) mengatakan pembelajaran sebagai proses interaksi yang dilakukan 

oleh guru dan siswa dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Sementara itu menurut Trianto dalam Kadir (2013) model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran,lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

Seorang guru sebelum memilih sebuah model pembelajaran maka sebaiknya 

terlebih dahulu tahu mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri sehingga dalam 

pelaksanaannya sebuah model pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. Menurut Alma (2008) pada umumnya model-model mengajar 

yang baik memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat dikenali secara umum 

sebagai berikut:  
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a. Memiliki prosedur yang sistematik.  

Jadi, sebuah model mengajar merupakan prosedur yang sistematik untuk 

memodifikasi perilaku siswa, yang didasarkan pada asumsi. 

b. Hasil belajar ditetapkan secara khusus.  

Setiap model mengajar menentukan tujuan-tujuan khusus hasil belajar yang 

diharapkan dicapai siswa secara rinci dalam bentuk unjuk kerja yang dapat 

diamati. Apa yang harus dipertunjukkan oleh siswa setelah menyelesaikan 

urutan pengajaran disusun secara rinci dan khusus. 

c. Penetapan lingkungan secara khusus.  

Menetapkan keadaan lingkungan secara spesifik dala model mengajar. 

d. Ukuran keberhasilan.  

Menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil belajar dalam bentuk perilaku 

yang seharusnya ditunjukkan oleh siswa setelah menempuh dan 

menyelesaikan urutan pengajaran. 

e. Interaksi dengan lingkungan.  

Semua model mengajar menetapkan cara yang memungkinkan siswa 

melakukan interaksi dan bereaksi dengan lingkungan. 

2.1.2 Pengertian Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 

Menurut Isjoni dalam Fathurrohman (2015) model pembelajaran tipe TSTS 

kali pertama dikembangkan oleh Spencer Kagan pada 1992. TSTS berasal dari 

bahasa inggris yang berarti dua tinggal dua tamu. Teknik ini memberi kesempatan 

kepada siswa untuk membagikan hasil informasi dengan kelompok lain. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Suyatno mengatakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TSTS adalah dengan cara siswa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan 
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kelompok lain. Sintaknya adalah kerja kelompok, dua siswa bertamu ke kelompok 

lain dan dua siswa lainnya tetap dikelompokknya untuk menerima dua orang dari 

kelompok lain, kerja kelompok, kembali ke kelompok asal, kerja kelompok dan 

laporan kelompok. Sementara itu Anam (2016) mengatakan pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan sistem pembelajaran kelompok 

dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling 

membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk 

berprestasi. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan model pembelajaran Two Stay 

Two Stray adalah teknik pembelajaran dua tinggal dua tamu dimana siswa 

mendapatkan informasi dan berbagi informasi kepada kelompok sendiri dan 

kelompok lainnya. Model pembelajaran Two Stay Two Stray ini dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dengan saling bertukar 

fikiran antar kelompok.  

2.1.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 

Menurut Fathurrohman (2015) langkah-langkah model pembelajaran Two Stay 

Two Stray dapat dilihat pada rincian tahap-tahap berikut ini : 

a. Guru menyampaikan materi pelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai 

dengan kompetensi dasar yang akan dicapai 

b. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang 

siswa secara heterogen dengan kemapuan berbeda-beda baik tingkat 

kemampuan (tinggi, sedang dan rendah) maupun jenis kelamin 

c. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau tugas untuk dibahas 

dalam kelompok 
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d. Siswa 2-3 orang dari tiap kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk 

mencatat hasil pembahasan LKS atau tugas dari kelompok lain, dan sisa 

kelompok tetap dikelompoknya untuk menerima siswa yang bertamu ke 

kelompoknya 

e. Siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya masing-masing dan 

menyampaikan hasil kunjungannya kepada teman yang tetap berada dalam 

kelompok. Hasil kunjungan dibahas bersama dan dicatat 

f. Hasil diskusi kelompok dikumpulkan dan salah satu kelompok 

mempresentasikan jawaban mereka, kelompok lain memberikan tanggapan 

g. Guru memberikan klasifikasi terhadap jawaban yang benar 

h. Guru membimbing siswa merangkum pelajaran 

i. Guru memberikan penghargaan secara kelompok 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

(TSTS) 

Selain itu menurut Wijana (2014), adapun kelebihan dari model Two Stay Two 

Stray adalah sebagai berikut : 

a. Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan  

b. Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna  

c. Lebih berorientasi pada keaktifan  

d. Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. 

Sedangkan menurut Fathurrohman (2015) kekurangan dari metode 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini adalah :  

a. Jumlah siswa dalam satu kelas tidak boleh ganjil harus berkelipatan empat 
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b. Kunjungan dari 2 orang anggota kelompok yang satu ke kelompok lain 

membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan kelas 

 

2.2 Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang biasa 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Biasanya peran guru dalam model 

pembelajaran ini lebih dominan. Salah satu contohnya adalah metode ceramah 

yang berpusat kepada guru. Dalam pembelajaran yang berpusat kepada guru 

hampir seluruh kegiatan dikendalikan penuh oleh guru. Guru diposisikan sebagai 

pemberi informasi tunggal dan siswa diposisikan sebagai individu yang siap 

menerima informasi (Sidik, 2015). 

Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling 

ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi 

kelangkaan literature atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan 

paham siswa. Metode ceramah juga lebih efektif dan efisisen untuk 

menyampaikan pelajaran yang sifatnya informasi dan definisi. Menurut Masitoh 

dalam Ikhwanuddin (2013) mengemukakan bahwa metode ceramah merupakan 

suatu cara penyajian bahan atau penyampaian bahan pelajaran secara lisan dari 

guru. Berikut adalah langkah-langkah metode ceramah : 

a. Merumuskan tujuan instruksional khusus yang luas 

b. Mengidentifikasi dan memahami karakteristik siswa 

c. Menyusun bahan ceramah 
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d. Menyampaikan bahan materi dengan memberi keterangan singkat dengan 

menggunakan papan tulis, dan memberikan rangkuman setiap akhir 

pembahasan materi 

e. Merencanakan evaluasi secara terprogram 

Peranan peserta didik dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan 

teliti dan mencatat pokok penting yang dikemukakan oleh pendidik. Metode 

ceramah cocok digunakan untuk menjelaskan materi baru yang perlu dipahami 

dalam kelas yang besar dengan waktu yang terbatas, namun jika metode ini terlalu 

sering digunakan akan membuat siswa jenuh dan bosan. Berikut beberapa 

kelebihan metode ceramah, yaitu : guru mudah menguasai kelas, guru mudah 

menerangkan bahan pelajaran, dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar, 

mudah dilaksanakan. Sedangkan kelemahan metode ceramah, yaitu : 

membosankan, menjadi verbalisme (pengertian kata-kata), merugikan siswa yang 

gaya belajar secara visual, membuat siswa pasif, mengandung unsur paksaan 

(Ikhwanuddin, 2013). 

 

2.3 Pemahaman Konsep 

Menurut Sudijono (2011) pemahaman adalah kemapuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. 

Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan salah satu aspek dalam 

taksonomi bloom. Menurut Yulaelawati (2004) Bloom menggolongkan enam 

tingkatan pada ranah kognitif, yaitu : 
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a. Pengetahuan 

Didefinisikan sebagai ingatan terhadap hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya. Kemampuan ini merupakan kemampuan awal meliputi 

kemampuan mengikuti sekaligus menyampaikan ingatannya bila diperlukan. 

Hal ini termasuk mengingat bahan-bahan, benda, fakta, gejala, dan teori. 

Hasil belajar dari pengetahuan merupakan tingkatan rendah. Contoh kata 

kerja : menjelaskan, mengemukakan, menerangkan, menguraikan, memilih, 

menunjukkan, menyatakan, memihak, menempatkan, mengenali, menguji 

ulang, menurunkan dan menjabarkan. 

b. Pemahaman 

Didefinisikan sebagai kemampuann untuk memahami materi atau bahan. 

Proses pemahaman terjadi karena adanya kemampuan menjabarkan suatu 

materi atau bahan ke materi atau bahan lain. Seseorang yang memahami 

sesuatu antara lain dapat menjelaskan narasi (pernyataan kosakata) ke dalam 

angka, dapat menafsirkan sesuatu melalui pernyataan dengan kalimat sendiri 

atau dengan rangkuman. Pemahaman juga dapat ditunjukkan dengan 

kemampuan memperkirakan kecenderungan kemampuan meramalkan akibat-

akibat dari berbagai penyebab suatu gejala. Hasil belajar dari pemahaman 

lebih maju dari ingatan sederhana, hafalan atau pengetahuan tingkat rendah. 

Contoh kata kerja : menjelaskan, mengemukakan, menerangkan, 

menguraikan, memilih menunjukkan, menyatakan, memihak, menempatkan, 

mengenali, menguji ulang, menurunkan dan menjabarkan. 
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c. Penerapan 

Merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dan 

dipahami ke dalam situasi konkret, nyata atau baru. Kemampuan ini 

mencakup penggunaan pengetahuan, aturan, rumus, konsep, prinsip, hukum 

dan teori. Hasil belajar untuk kemampuan menerapkan ini tingkatannya lebih 

tinggi dari pemahaman. Contoh kata kerja : menerapkan, menggunakan, 

memililih, menentukan, mendemonstrasikan, mendramatisasi, mengajukan 

permohonan, menafsirkan, mempraktikkan, menjadwalkan, mensketsa, 

mencari jawaban dan menulis. 

d. Analisis  

Merupakan kemampuan untuk menguraikan materi ke dalam bagian-bagian 

atau komponen komponen yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti. 

Kemampuan menganalisis termasuk mengidentifikasi bagian-bagian, 

menganalisis kaitan antarbagian, serta mengenali atau mengemukakan 

organisasi dan hubungan antar bagian tersebut. Hasil belajar analisis 

merupakan tingkatan kognitif yang lebih tinggi dari kemampuan memahami 

dan menerapkan, karena untuk memiliki kemampuan menganalisis, seseorang 

harus mampu memahami isi atau substansi sekaligus struktur organisasinya. 

Contoh kata kerja : membedakan, membandingkan, mengolah, menganalisis, 

memberi harga atau nilai, menilai, mengkategorikan, mengontraskan, 

mendiversifikasikan, mengkritik, mengunggulkan, melakukan, pengujian, 

melakukan percobaan, mempertanyakan, dan mengetes. 
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e. Sintesis 

Merupakan kemampuan untuk mengumpulkan bagian-bagian menjadi suatu 

bentuk yang utuh dan menyeluruh. Kemampuan ini meliputi memproduksi 

bentuk komunikasi yang unik dari segi item dan cara 

mengkomunikasikannya, mengajukan proposal penelitian, membuat model 

atau pola yang mencerminkan struktur yang utuh dan menyeluruh dari 

keterkaitan pengertian atau informasi abstrak. Hasil belajar sintesis 

menekankan pada perilaku kreatif dengan mengutamakan perumusan pola 

atau struktur yang baru dan unik. Contoh kata kerja : menyiapkan, menyusun, 

mengoleksi, menulis, menggubah, mengkonstruksi, menciptakan, merancang, 

mendesain, merumuskan, membangun, mengelola, mengorganisasikan, 

merencanakan, mengajukan proposal, membentuk, membuat pola atau model 

dan menulis. 

f. Evaluasi 

Merupakan kemampuan untuk memperkirakan dan menguji nilai suatu materi 

(pernyataan, novel, puisi, laporan penelitian) untuk tujuan tertentu. Penilaian 

didasari dengan kriteria yang terdefinisikan. Kriteria terdefinisi ini mencakup 

kriteria internal (organisasi) atau kriteria eksternal (terkait dengan tujuan) 

yang telah ditentukan. Peserta didik dapat menentukan kriteria sendiri atau 

memperoleh kriteria dari narasumber. Hasil belajar penilaian merupakan 

tingkatan kognitif paling tinggi sebab berisi unsur-unsur dari semua kategori, 

termasuk kesadaran untuk melakukan pengujian yang sarat nilai dan kejelasan 

kriteria. Contoh kata kerja : menghargai, menyanggah, menilai, menguji, 
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mengintegrasikan, mempertahankan, meramalkan, mendukung, memilih dan 

mengevaluasi.   

Sementara itu, Anderson dan Kratwohl dalam Ella (2004) mengungkapkan 

terdapat struktur dari Taksonomi Bloom Revisi. Berikut struktur dari dimensi 

proses kognitif pada Taksonomi Bloom Revisi : 

a. Mengingat 

Menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan dan pengenalan. 

b. Memahami 

Menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, menyederhanakan dan membuat 

perhitungan. 

c. Menerapkan 

Memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola 

penerapan kedalam situasi yang sangat baru, tidak biasa, dan agak berbeda 

atau berlainan. 

d. Menganalisis 

Memecahkan ke dalam bagian bentuk dan pola. 

e. Menilai 

Berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa. 

f. Mencipta 

Menggabungkan unsur-unsur  kedalam bentuk atau pola yang sebelumnya 

kurang jelas. 

Nana Sudjana (2006: 24) mengatakan tingkat pemahaman dapat dibedakan ke 

dalam tiga kategori, yaitu: 
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a. tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, dimulai dari terjemahan arti 

yang sebenarnya 

b. pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu 

dengan yang diketahui berikutnya 

c. pemahaman ekstraporasi, yakni memperluas persepsi dalam arti waktu, 

dimensi, kasus atau masalahnya, dan dapat menafsirkan tentang konsekuensi 

Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan 

merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berfikir dan memecahkan 

masalah. Pendapat lain mengemukakakan bahwa konsep adalah suatu ide abstrak 

yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasikan apakah sesuatu objek 

tertentu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. 

Suprijono dalam Sidik (2015) menyatakan bahwa konsep merupakan satu ide 

yang mengkombinasikan beberapa unsur sumber-sumber berbeda ke dalam satu 

gagasan tunggal. Hal itu sesuai dengan pendapat Rosser dalam Sidik (2015), 

konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek-objek, kejadian-

kejadian, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut yang sama 

Menurut Hamalik dalam Sidik (2015), menyatakan bahwa untuk mengetahui 

apakah siswa telah mengetahui suatu konsep paling tidak ada empat hal yang 

diperbuatnya, yakni: 

a. Ia dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep 

b. Ia dapat menyatakan ciri-ciri konsep tersebut 

c. Ia dapat membedakan antara contoh-contoh dan yang bukan contoh 
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d. Ia mungkin lebih mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

konsep tersebut.   

Suatu konsep disusun berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Konsep 

dapat dikatakan sebagai bentuk abstraksi yang menggambarkan objek, kejadian, 

atau pengalaman lainnya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

konsep merupakan ide abstrak yang dituangkan dalam nama atau simbol terdiri 

dari unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengelompokkan sesuatu dalam 

satu golongan.  

Menurut Handayani (2011) adapun ciri-ciri suatu konsep adalah sebagai 

berikut : 

a. Konsep merupakan buah pikiran yang dimiliki seseorang atau kelompok 

orang-orang. Dalam hal ini konsep semacam simbol. 

b. Konsep itu timbul sebagai hasil dari pengalaman manusia dengan lebih dari 

satu benda, peristiwa atau fakta. Dalam hal ini konsep adalah suatu 

generalisasi. 

c. Konsep adalah hasil berfikir abstrak manusia yang menuangkan banyak 

pengalaman 

d. Konsep menyangkut fakta-fakta atau pemberian pola pada fakta-fakta 

e. Suatu konsep dapat mengalamai perubahan, akibat timbulnya pengetahuan 

baru. 

f. Konsep berguna untuk membuat ramalan dan tafsiran. 
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2.4 Materi Animalia 

Keanekaragaman hewan membentang jauh melebihi manusia, anjing, kucing 

serta makhluk hidup lainnya. Sejauh ini para ahli biologi telah mengidentifikasi 

1,3 juta spesies hewan yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Keanekaragaman luar 

biasa ini mencakup berbagai macam variasi morfologis, mulai dari koral sampai 

kecoa hingga buaya. Disini kita akan menelaah karakteristik-karakteristik yang 

dimiliki oleh semua hewan seperti halnya karakteristik yang membedakan 

berbagai kelompok taksonomi (Campbell, dkk., 2008). 

2.4.1 Ciri-ciri Hewan 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dengan mudah menemukan organimse 

yang termasuk anggota kingdom Animalia atau dalam bahasa umumnya disebut 

hewan. Menurut Campbell, dkk. (2003) berikut adalah ciri-ciri dari hewan yaitu : 

a. Hewan adalah eukariota multiseluler dan heterotrofik 

b. Hewan tidak memiliki dinding sel 

c. Memiliki dua jenis jaringan yang bertanggungjawab atas penghantaran 

impuls dan pergerakan yaitu jaringan saraf dan jaringan otot 

d. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual, dengan tahapan diploid 

yang pada umumnya mendominasi siklus hidupnya 

2.4.2 Klasifikasi Hewan 

Ada beberapa hal yang biasa digunakan untuk mengklasifikasi hewan, salah 

satunya ada tidaknya vertebrae yaitu hewan bertulang belakang (vertebrata) dan 



22 
 

tidak bertulang belakang (avertebrata). Berikut sembilan filum yang biasa dikenal 

diantaranya : 

a. Filum Porifera 

Istilah porifera berasal dari bahasa latin, yaitu porus = lubang kecil dan ferre 

= membawa, sehingga disebut hewan berpori. Pori-pori disebut ostium. Setiap 

ostium memiliki saluran yang menghubungkannya dengan rongga tubuh yang 

disebut spongosol. Pada ujung spongosol yang bebas terdapat lubang keluar yang 

disebut osculum. Porifera memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang 

seperti bola, mangkuk, atau vas bunga dengan warna tubuh yang beraneka ragam, 

kuning, kecoklatan, hijau terang, jingga, serta ungu. Namun kebanyakan bentuk 

tubuh porifera tidak simetris (asimetri).  

Semua porifera hidup diair terutama air laut. Mereka hidup dengan cara 

menempel pada substrat atau dasar perairan. Porifera merupakan satu-satunya 

filum hewan yang tidak memiliki sistem regulasi atau koordinasi (Pujiyanto, 

2015). Anggota filum porifera dapat berkembang biak dengan cara generatif 

(seksual) dan vegetatif (aseksual). Perkembangbiakan secara seksual terjadi 

melalui persatuan sperma dan ovum. Perkembangbiakan secara aseksual 

dilakukan dengan cara membentuk kuncup atau tunas yang disebut gemmula. 

Menurut Sulistyowati (2013) berdasarkan bentuk dan kandungan spikula yang 

dimilikinya, anggota porifera dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu : 

1. Kelas Calcarea atau Calcispongiae, contohnya : Scypha 

2. Kelas Hexactinellida, contohnya : Karang Gelas (Euplectella) 

3. Kelas Demospongia, contohnya : Karang lubang (Euspongia) 
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Pada umunya porifera tidak ada yang merugikan. Belum banyak diketahui 

mengenai manfaat porifera secara ekonomi. Jenis porifera yang dimanfaatkan 

yaitu Spongia sp. Rangka sponsnya dapat digunakan sebagai alat penggosok pada 

waktu mandi atau sebagai alat penggosok kaca. 

   

Gambar 1. Porifera (Brusca, 2003) 

b. Filum Cnidaria 

Cnidaria merupakan kelompok hewan yang meliputi Hydra, anemon laut, 

karang, dan ubur-ubur. Cnidaria memiliki sel penyengat atau knidosit yaitu sel 

khusus yang mengandung nematosista untuk menaklukan mangsanya. Cnidaria 

berasal dari bahasa Yunani “knide” yang berarti jarum penyengat. Sebagian 

Cnidaria memiliki dua bentuk dasar yaitu polip dan medusa. Tubuh polip 

berbentuk tabung dengan salah satu tubuhnya melekat pada substrat dan ujung 

lainnya bebas sementara medusa berbentuk seperti paying yang terbuka dan dapat 

berenang bebas. Cnidaria berkembang biak secara seksual dan aseksual. 

Perkembangbiakan secara seksual dengan cara pertemuan antara sperma dan 

ovum sedangkan aseksual melalui pembentukan tunas atau kuncup atau 

membelah diri secara longitudinal. Menurut Suwarno (2009) berdasarkan bentuk 

tubuhnya filum Cnidaria dibagi atas : 
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1. Kelas Hydrozoa, contohnya : Hydra, ubur-ubur Obelia, ubur-ubur tentara 

portugis (Physalia physalis)  

2. Kelas Scyphozoa, contohnya : ubur-ubur kuping (Aurelia) 

3. Kelas Anthozoa, contohnya : Anemon laut dan karang 

Cnidaria dari kelas Anthozoa misalnya Tubipona, Meandrina, dan Acropora 

merupakan pembentuk terumbu karang yang utama. Hewan-hewan tersebut 

menghasilkan secret yang selanjutnya menjadi massa yang keras dan tahan 

terhadap hempasan ombak. Terumbu karang merupakan komponen penting dalam 

ekosistem laut karena berfungsi sebagai pelindung pantai, tempat berlindung ikan, 

tempat mencari makan, dan tempat bertelur bagi beberapa jenis biota laut 

(Pujiyanto, 2015). 

   

Gambar 2. Cnidaria (Brusca, 2003) 

c. Filum Platyhelminthes 

Nama Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu plays = pipih dan 

helmint = cacing. Ciri tubuh filum ini yaitu berbentuk pipih, memanjang, tidak 

bersegmen, bersimetri bilateral, dan tidak memiliki leher. Sebagian besar cacing 

pipih memiliki mulut dan saluran pencernaan yang bercabang-cabang tetapi tidak 

memiliki anus. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah sehingga 

transportasi oksigen dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Cara 
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berekmbangbiak cacing pipih dapat secara aseksual melalui fragmentasi atau 

secara generatif melalui pertemuan sperma dan sel telur. Sebagian cacing pipih 

merupakan hewan hermafrodit. Cacing pipih ada yang hidup bebas di air tawar, 

air laut dan di tanah lembap. Namun, kebanyakan cacing pipih hidup sebagai 

parasit pada organisme lain. Menurut Kistinah, dkk (2009) cacing pipih di 

kelompokkan menjadi tiga kelas yaitu : 

1. Kelas Turbellaria, contohnya : Planaria 

2. Kelas Trematoda, contohnya : cacing hati (Fasciola hepatica), Clonorchis 

sinensis, dan Schistosoma 

3. Kelas Cestoda, contohnya : Taenia saginata, Taenia solium, dan 

Choanotaenia infundibulum 

Secara umum anggota Platyhelminthes kurang menguntungkan manusia 

karena sebagian besar merupakan parasit pada manusia dan hewan, terutama 

anggota kelas Trematoda dan Cestoda. Namun, dalam ekosistem Platyhelminthes 

berperan sebagai penyusun rantai dan jarring-jaring makanan yaitu sebagai 

konsumen.  

   

Gambar 3. Platyhelminthes (Brusca, 2003) 
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d. Filum Nemathelminthes  

Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu nematos, yang berarti 

benang dan helmint yang berarti cacing. Cacing kelompok ini memiliki tubuh 

berbentuk gilik memanjang. Tubuhnya tidak bersegmen, bersimetri bilateral, dan 

memiliki tiga lapisan jaringan tubuh dengan rongga tubuh semu. Tubuh yang gilik 

itu dilapisi oleh kutikula yang tipis dan elastis. Nemathelminthes memiliki saluran 

pencernaan yang lengkap (terdiri atas mulut, esofagus, usus dan anus) tetapi tidak 

bercabang, belum memiliki alat respirasi dan alat ekskresinya hanya terdiri atas 

saluran-saluran dan sel-sel glanduler. Cacing ini bereproduksi secara seksual 

dengan jenis kelamin terpisah. Anggota Nemathelminthes pada umumnya 

berkembangbiak dengan cara bertelur, tetapi ada pula yang vivipar atau 

berkembangbiak secara parthenogenesis.  Sebagian besar anggota 

Nemathelminthes merupakan parasit dan penyebab penyakit pada manusia, hewan 

dan tumbuhan. Menurut Pujiyanto (2015) filum ini dikelompokkan menjadi dua 

yaitu : 

1. Kelas Nematoda, contohnya : Dorylaimus sp, Ascaris lumbricoides, 

Trichodorus pachydermus 

2. Kelas Nematomorpha, contohnya : Gordius sp dan Nectonema sp 

   

Gambar 4. Nemanthelminthes (Brusca, 2003) 
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e. Filum Anellida 

Istilah Anellida berasal dari kata annulus yang berarti cincin kecil dan oidos 

yang berarti bentuk. Tubuhnya bersimetri bilateral, panjang dan bersegmen-

segmen. Di bagian dalam tubuh antarsegmen dipisahkan oleh sekat-sekat (septa). 

Sebagian besar Anellida disetiap segmen tubuhnya terdapat sejumlah rambut kecil 

yang kaku disebut seta. Permukaan tubuh Anellida dilindungi oleh kutikula yang 

tipis dan elastis. Bagian dalam tubuhnya tersusun atas tiga lapisan jaringan 

(tripoblastik) dengan rongga tubuh sejati (selom). Umumnya anggota Anellida 

merupakan organisme hermafrodit. Sistem saraf Anellida adalah sistem saraf 

tangga tali. Anellida hidup di air tawar, laut dan tanah lembap. Menurut P. Fictor 

Ferdinan (2009) berdasarkan banyak sedikitnya seta pada tubuhnya, anggota 

Anellida dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu : 

1. Kelas Polychaeta, contohnya : cacing palolo (Eunice viridis) dan cacing 

wawo (Lysidice oele) 

2. Kelas Oligochaeta, contohnya : Pheretima dan Tubifex 

3. Kelas Hirudinea, contohnya : Hirudo medicinalis dan Haemadipsa javanica 

Meskipun ada anggota Anellida yang merugikan, pada umumnya mereka 

menguntungkan manusia. Misalnya cacing tanah juga berguna sebagai pakan 

ungags dan umpan untuk memancing ikan. Cacing tanah juga berguna sebagai 

penggembur tanah pertanian. Selain itu lintah berguna dalam pengobatan modern 

karena menghasilkan hirudin yaitu zat anti penggumpal darah atau anti koagulan. 

Anggota Anellida juga ada yang digunakan sebagai bahan makanan karena 

mengandung protein, contohnya cacing palolo dan cacing wawo (Pujiyanto, 

2015). 
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Gambar 5. Anellida (Brusca, 2003) 

f. Filum Mollusca 

Kata Mollusca berasal dari bahasa Latin molluscus, yang berarti lunak. 

Hewan ini bertubuh lunak, bersimertri bilateral dan tidak bersegmen. Hampir 

semua Mollusca memiliki cangkang yang terbuat dari zat kapur (kalsium 

karbonat) untuk melindungi tubunhya yang lunak. Sebagian besar anggota 

Mollusca hidup dilaut tetapi ada yang hidup di air tawar dan di darat. Mollusca 

yang hidup di air bernapas dengan insang sedangkan yang hidup didarat bernapas 

dengan paru-paru sederhana. Mollusca memiliki jenis kelamin yang terpisah, 

tetapi ada pula yang hermafrodit. Sebagian besar Mollusca memiliki kaki otot 

dengan bentuk yang berbeda-beda untuk tiap jenisnya. Menurut Budiati (2009) 

berdasarkan simetri tubuhnya, sifat kaki, cangkang dan insangnya dibagi atas lima 

kelas yaitu : 

1. Kelas Amphineura, contohnya : Chiton 

2. Kelas Scaphopoda, contohnya : Dentalium elephantinum 
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3. Kelas Cephalopoda, contohnya : gurita, cumi-cumi, sotong dan Nautilus 

4. Kelas Bivalvia, contohnya : Pinctada margaritifera dan Ostrea cucullata 

5. Kelas Gastropoda, contohnya : Achatina fulica, Helix sp , Limnea sp 

  

 

Gambar 6. Mollusca (Brusca, 2003) 

g. Filum Arthropoda 

Hewan ini memiliki ciri utama kaki yang beruas-ruas atau berbuku-buku. 

Tubuh Arthropoda bersimetri bilateral dan umumnya dapat dibedakan menjadi 

kepala, dada dan perut. Tubuh Arthropoda dilindungi oleh rangka luar 

(eksoskeleton) keras yang terbuat dari bahan kitin yang kuat. Habitanya di laut, air 

tawar dan didarat serta hidup bebas atau sebagai parasit. Alat ekskresinya berupa 

pembuluh Malpighi atau kelenjar hijau. Adapun sistem sarafnya adalah sistem 

tangga tali. Reproduksinya secara seksual dengan pembuahan ovum oleh sperma. 

Beberapa jenis yang lainnya dapat bereproduksi secara partogenesis, yaitu ovum 

yang tidak dibuahi oleh sperma dapat tumbuh menjadi individu baru yang mandul 

(steril). Menurut Pujiyanto (2015) berdasarkan bagian-bagian tubuh serta jumlah 

kakinya dibagi menjadi empat kelas yaitu : 
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1. Kelas Arachnida, contohnya : laba-laba dan kalajengking  

2. Kelas Crustacea, contohnya : Gamarus, Astacus, dan Cancer pagurus 

3. Kelas Myriapoda, contohnya : Scutigera, Scolopendra, Spirobolus 

4. Kelas Insecta, contohnya : Musca domestica, Culex, Periplaneta 

Beberapa jenis Arthropoda merupakan parasit dan penyebab penyakit pada 

manusia dan mamalia, misalnya caplak menyebabkan penyakit kudis dan tungau 

debu yang menimbulkan alergi. Beberapa lainnya juga menguntungkan bagi 

manusia yaitu memakan serangga hama. Selain itu dari kelas Crustacea 

mengguntungkan bagi manusia sebagai sumber protein contohnya udang, lobster 

dan kepiting.  

   

Gambar 7. Arthropoda (Brusca, 2003) 

h. Filum Echinodermata 

Nama filum ini berasal dari kata echinos yang berarti berduri dan derma yang 

berarti kulit sehingga Echinodermata disebut juga hewan berkulit duri. Kelompok 

hewan ini memiliki eksoskeleton dari zat kapur dengan tonjolan berupa duri-duri 

yang keras. Ciri khas filum ini adalah sistem saluran air semacam pompa hidrolik 

yang disebut sistem ambulakral. Mulut terletak dipermukaan bawah tubuhnya 

(oral) sedangkan anus terletak di permukaan atas (aboral). Bernapas dengan 

insang kulit dan bereproduksi secara seksual dengan pembuahan bersifat 
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eksternal. Menurut Yani dkk, (2009) berdasarkan bentuk tubuh, bergerak bebas 

atau melekat, skeleton dan sistem ambulakralnya, Echinodermata dikelompokkan 

menjadi lima kelas yaitu : 

1. Kelas Asteroidea, contohnya : bintang laut 

2. Kelas Ophiuroidea, contohnya : Ophiopholis aculeafa dan Ophiura ophiura 

3. Kelas Crinoidea, contohnya : Antedon sp, Bathycrinus sp dan Holopus sp  

4. Kelas Echinoidea, contohnya : Diadema saxatile, Colobocentrotus atrattus, 

Echinotrix sp 

5. Kelas Holothuroidea, contohnya : Holothuria atra, Holothuria scabra, 

Synapta sp 

  

 

Gambar 8. Echinodermata (Brusca, 2003) 

i. Filum Chordata 

Chordata memiliki ciri utama adanya korda dorsalis atau notokord dalam 

bahasa Yunani notor = punggung dan chorde = tali pada alat musik atau tali 

punggung terutama pada fase embrio. Ciri kedua adalah memiliki batang saraf 
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dorsal yang terletak di sebelah dorsal korda dorsalis. Selain itu ciri ketiga adalah 

memiliki celah insang terutama pada fase embrio. Ciri keempat adalah memiliki 

ekor di belakang anus sedangkan ciri kelima adalah memiliki sistem peredaran 

darah. Menurut Pujiyanto (2015) ada empat subfilum yang termasuk filum 

Chordata yaitu : 

1. Hemichordata, contohnya : cacing acorn 

2. Urochordata, contohnya : Tunicata yang bentuknya mirip hwan spons 

3. Cephalochordata, contohnya : Amphioxus lanceolotus 

4. Vertebrata, contohnya : Cyprinus carpio 

Anggota vertebrata dibagi menjadi tiga kelas ikan (superkelas Pisces) dan 

empat kelas vertebrata darat (superkelas Tetrapoda) yaitu : 

1. Superkelas Pisces 

a) Kelas Agnatha, contohnya : Lampreta sp dan Estosphinus japonicas 

b) Kelas Chondrichthyes, contohnya : Manta birostris dan Scyliorhinus sp 

c) Kelas Osteichthyes, contohnya : Clarias batrachus, Protopterus sp, 

Monopterus albus 

2. Superkelas Tetrapoda 

a) Kelas Amphibia, kelas ini di bagi menjadi tiga ordo yaitu Gymnophiona 

terdiri atas Caecilia, Caudata terdiri atas salamander, dan Anura terdiri atas 

katak dan kodok. 

b) Kelas Reptilia, kelas Ini dibagi menjadi empat ordo yaitu Squamata dibagi 

atas dua sub ordo yaitu Lacertilia contohnya kadal dan Ophidia contohnya 

kobra. Chelonia terdiri atas kura-kura dan reptil yang sejenisnya. 
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Crocodilia meliputi buaya, alligator, kaiman dan gavial. Rhynchochepalia 

meliputi reptil yang disebut tuatara. 

c) Kelas Aves, berdasarkan kemampuan terbangnya aves dibagi menjadi dua 

superordo yaitu Palaeognathae contohnya burung hantu dan Neognathae 

contohnya burung puyuh. 

d) Kelas Mamalia, mamalia dibagi menjadi beberapa ordo yaitu 

Monotremata, Insectivora, Marsupialia, Rodentia, Chiroptera, Pholidota, 

Carnivora, Cetacea, Proboscidea, Sirenia, Ungulata, Primata. 

   

Gambar 9. Chordata (Hickman, 2001) 

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Berdasarkan penelitian Shelvia (2015) yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa” penerapan model 

pembelajaran TSTS memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatam 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model 
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pembelajaran TSTS lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajar 

menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

b. Berdasarkan penelitian Sinaga (2014) dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Berbantuan Mind 

Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Listrik Dinamis 

Kelas X Semester II SMA Negeri 2 Sidikalang T.P. 2012/2013” dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray berbantuan mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada 

materi pokok listrik dinamis Kelas X Semester II SMA Negeri 2 Sidikalang 

T.P. 2012/2013. 

c. Berdasarkan penelitian Febriyanti (2014) dengan judul “Pengaruh Metode 

Pembelajaran TSTS Berbantuan Media Konkret Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas V” dapat diketahui bahwa hasil belajar Matematika siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode Two Stay Two Stray 

(TS-TS) berbantuan media konkret berada pada kategori sangat tinggi dengan 

rata-rata hasil belajar sebesar 15,869. Sedangkan hasil belajar Matematika 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran 

konvensional berada pada kategori  sedang dengan rata-rata hasil belajar 

sebesar 10,15. 
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2.6 Kerangka Konsep 
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Skema 1. Kerangka Konsep 

 

 

Alternatif 
pembelajaran 

Model pembelajaran 
Two Stay Two Stray 

Penafsiran  Penerjemahan  Ekstrapolasi  

Pemahaman konsep siswa 
rendah dalam mata pelajaran 

biologi 

Teacher Center Siswa hanya 
mengandalkan hafalan 

Penyajian materi 
kurang menarik 

Pemahaman konsep 
siswa meningkat 

melatih pemahaman 

Kelebihan : 

1. Lebih beriorientasi pada keaktifan 

2. Membantu meningkatkan minat 
dan prestasi belajar 

3. Pembelajaran tidak membosankan 
sebab siswa selalu berinteraksi 

4.  
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang ada, hipotesis yang dapat diambil adalah 

pemahaman konsep siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) lebih tinggi dibandingkan pemahaman 

konsep siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional.  


