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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu aspek penting bagi kehidupan manusia agar dapat 

mengembangkan potensi yang ada. Seperti yang ditunjukkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui 

proses pembelajaran (Depdiknas, 2003). Suatu kenyataan yang perlu diketahui 

oleh guru bahwa siswa yang dihadapi tidak sama satu dengan yang lainnya. Siswa 

mempunyai perbedaan dalam banyak hal seperti berbeda kemampuan, bakat, 

minat yang mereka miliki, berbeda dalam ketajaman melihat dan mendengar serta 

berbeda latar belakang kehidupannya. Oleh sebab itu guru tidak boleh 

menyamaratakan atau beranggapan bahwa semua anak mempunyai kemampuan 

dan kecepatan belajar yang sama, sehingga dalam waktu yang sama semua siswa 

dianggap akan dapat menyelesaikan isi pembelajaran yang sama. Kenyataannya di 

dalam kelas selalu ada siswa yang cepat dalam belajar, ada yang sedang atau 

normal dan ada siswa yang lamban dalam mengikuti pembelajaran. 

Pembaharuan pendidikan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan  nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan harkat, martabat 

manusia Indonesia (Nurhadi, 2004). Salah satu meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia dengan merubah paradigma pembelajaran dari yang berpusat pada guru 

menjadi berpusat pada siswa. 

Berdasarkan observasi di SMP Islam Karangploso yang dilakukan peneliti 

tingkat keaktifan siswa kurang dilihat dalam proses pembelajaran. Pemahaman 

konsep sangatlah penting pada proses pembelajaran matematika. Fungsi dari 

pemahaman konsep sendiri memainkan peranan penting terutama dalam 

pembelajaran karena pemahaman merupakan kemampuan mendasar yang harus 

dimiliki siswa dalam belajar konsep-konsep matematika yang lebih lanjut 

(Isrotun, 2013). 
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Handayani (2014) berpendapat bahwa pemahaman berasal dari kata dasar 

paham, yang berarti mengerti benar. Seseorang dapat dikatakan paham terhadap 

suatu hal, apabila orang tersebut mengerti benar dan mampu menjelaskan suatu 

hal yang dipahaminya. Sehingga pemahaman konsep matematika adalah mengerti 

benar tentang konsep matematika. Dengan menguasai konsep matematika, siswa 

dapat mengaplikasikannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Yensi (2012) menyebutkan matematika merupakan salah satu bidang studi 

yang menduduki peranan penting dalam dunia pendidikan. Matematika dalam 

pelaksanaan pendidikan diajarkan di institusi-institusi pendidikan, baik ditingkat 

SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jam pelajaran 

matematika yang lebih banyak daripada mata pelajaran lain, sehingga matematika 

di jadikan mata pelajaran wajib.  

Banyak strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa khususnya dalam pelajaran matematika. Salah satu cara 

yang dapat ditempuh oleh guru matematika adalah mengubah strategi dan model 

pembelajarannya, yaitu dengan cara mengubah metode belajar yang berpusat pada 

guru dengan metode baru yang berpusat kepada siswa. Metode lama yang pola 

pembelajarannya masih berpusat pada guru menjadikan pembelajaran 

membosankan, karena hampir semua kegiatan pembelajaran yang meliputi 

penjelasan materi, pemberian konsep dan pemecahan masalah adalah menjadi 

tanggung jawab guru.Sedangkan siswa hanya berperan pasif yaitu menulis, 

mendengarkan, dan mengamati, sehingga pembelajaran terlihat monoton 

(Miftachudin, 2015). 

Trianto (2011) menyatakan bahwa tujuan pokok belajar kooperatif adalah 

memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan 

pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok.Seiring dengan 

banyaknya model pembelajaran yang berkembang dewasa ini dalam pendidikan, 

menjadikan pembelajaran semakin inovatif. Salah satu model pembelajaran yang 

dipakai oleh guru adalah model pembelajaran kooperatif karena model 
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pembelajaran ini dirasa memberikan efek yang cukup baik dalam proses belajar 

mengajar. 

Banyak model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru atau oleh 

pakar pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu 

contohnya adalah model pembelajaran kooperatif, model ini berpola pada 

pengembangan kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Parveen, 2012) yang menyatakan 

bahwa prestasi belajar yang menggunakan model pembelajaran kooperatif lebih 

baik daripada prestasi belajar yang menggunakan model pembelajaran tradisional. 

Hamiddin (2012) berpendapat strategi Two Stay Two Stray memfasilitasi 

siswa untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk menjadi aktif dalam 

memahami materi. Mereka juga harus mempunyai perilaku yang positif dalam 

kerja kelompok agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Model pembelajaran 

Two Stay Two Stray memiliki keunggulan dari metode diskusi yang berbasis 

cooperative learning lainnya yaitu dapat membentuk kelompok-kelompok kecil 

dan proses pembelajaran dengan model Two Stay Two Stray, secara sadar ataupun 

tidak sadar, siswa akan melakukan salah satu kegiatan berbahasa yang menjadi 

kajian untuk ditingkatkan yaitu keterampilan menyimak. Dengan menerapkan 

model pembelajaran seperti itu, siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan 

menyimak secara langsung, dalam artian tidak selalu dengan cara menyimak apa 

yang guru utarakan yang dapat membuat siswa jenuh. Dengan penerapan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray, siswa juga akan terlibat secara aktif, sehingga 

akan memunculkan semangat siswa dalam belajar. 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray ini 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. Metode ini juga melatih siswa untuk 

bersosialisasi dengan baik. Metode ini cocok untuk materi perbandingan karena 

dapat berbagi informasi yang di dapatkan ke semua siswa lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode two stay two 

stray dapat dijadikan salah satu pendukung dalam proses pembelajaran 
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matematika sehingga penulis tertarik untuk megambil judul : “Analisis 

Pemahaman Siswa Menggunakan Metode Two Stay Two Stray Materi 

Perbandingan”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Siswa mempunyai perbedaan dalam banyak hal seperti berbeda 

kemampuan, bakat, minat yang mereka miliki, berbeda dalam ketajaman melihat 

dan mendengar serta berbeda latar belakang kehidupannya menjadikan tingkat 

pemahaman siswa akan berbeda. Sehingga  rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika materi 

perbandingan dengan metode Two Stay Two Stray? 

2. Bagaimana pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika materi 

perbandingan dengan metode Two Stay Two Stray? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Two Stay 

Two Stray.  Kemudian akan diketahui komunikasi antar siswa, Selanjutnya tujuan 

secara rinci sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

materi perbandingan dengan menggunakan metode Two Stay Two Stray. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika materi perbandingan dengan metode Two Stay Two 

Stray. 

1.4. Manfaat penelitian 

Manfaat teoritis manfaat diadakannya penelitian ini agar memberi 

gambaran kepada pembaca  dalam meningkatkan keaktifan  siswa dan hasil 

belajar matematika melalui strategi Two Stay Two Stray. Selain itu dapat 

mengetahui tingkat keaktifan siswa sesuai dengan tingkat pemahaman siswa di 

pembelajaran matematika. 
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Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan 

dalam pembelajaran matematika dan siswa dapat berkomunikasi langsung ataupun 

bertukar informasi dengan siswa lain. Selain itu  sebagai masukan dalam 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat dalam upaya meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar matematika. 

 


