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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai berbagai penjelasan maupun teori-teori yang 

diambil dari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Adapun 

teori-teori yang dibahas meliputi pengertian, langkah-langkah, karakteristik, dan 

lain-lain pada metode Two Stay Two Stray (TSTS). 

2. 1 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku menuju perubahan 

tingkah laku yang baik, dimana perubahan tersebut terjadi melalui latihan atau 

pengalaman (Nidawati, 2013). Pendapat lain mengatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang akan mengakibatkan perubahan dalam diri individu 

yang belajar. Perubahan tersebut bisa berupa tingkah laku yang ditimbulkan 

melalui latihan atau pengalaman (Sakilah, 2013). Berdasarkan definisi belajar di 

atas dapat di tarik kesimpulan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memperoleh perubahan-perubahan pemahaman, tingkah 

laku yang timbul melalui pengalaman. 

Seperti yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 

Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Depdiknas, 2003). Pendapat 

lainmenjelaskan proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. 

Bardasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran merupakan 

interaksi siswa dengan pendidik yang bertujuan untuk dapat belajar dengan baik 

(Susanto, 2013). 

Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, maka 

konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi 

simbol-simbol.Selain itu matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sangat penting dalam keberhasilan program pendidikan, karena matematika 

sebagai bagian dari pendidikan akademis dan merupakan ilmu dasar bagi disiplin 

ilmu yang lain,sekaligus sebagai sarana bagi siswa agar mampu berpikir logis, 
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kritis dan sistematis (Lestari, 2015). Berdasarkan pendapat di atas matematika 

merupakan ilmu yang abstrak yang berupa konsep-konsep sekaligus sebagai 

sarana siswa mampu berpikir logis, kritis dan sistematis. Pembelajaran dan 

matematika dapat di simpulkan interkasi siswa dengan pendidik saat belajar untuk 

mampu berpikir logis, kritis dan sistematis. 

2. 2 Aktivitas Siswa 

Belajar merupakan berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi siswa harus 

melakukan kegiatan untuk mengubah tingkah laku tersebut.“Tidak ada belajar 

kalau tidak ada aktivitas.Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asa 

yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar” (Sardiman, 2012).                                                    

Banyak jenis aktivitas siswa yang dapat dilakukan oleh siswa. Aktivitas siswa 

dapat digolongkan sebagai berikut: 1) Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities) 

adalah , misalnya: membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, 2) 

Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities), misalnya: menyatakan, merumuskan, 

bertanya. 3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities), misalnya: 

mendengarkan percakapan, diskusi, music, pidato. 4) Kegiatan-kegiatan menulis 

(Writing activities), misalnya: menulis cerita, karangan, laporan. 5) Kegiatan-

kegiatan menggambar (Drawing activities), misalnya: menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah seluruh 

kegiatan yang dilakukan siswa selama proses belajar mengajar. Kreativitas guru 

sangat diperlukan agar siswa dapat melakukan berbagai macam aktivitas. 

Aktivitas siswa yang akan diamati sesuai pada metode Two Stay Two Stray 

pada penelitian ini yaitu 1) Visual Activities 2) Oral Activities 3) Listening 

Activities 4) Writing Activities. Aktivitas siswa ini berupa siswa dapat 

merumuskan beberapa permasalahan dari persoalan yang didapatkan lalu 

mendiskusikannya dengan kelompok belajar ataupun guru. Siswa dapat bertanya 

maupun mengeluarkan pendapatnya dan memberi saran dari sebuah 

permasalahan. 
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2. 3 Pemahaman Konsep 

Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan 

klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu 

istilah atau rangkaian kata (Soedjadi, 2000). Pendapat lain menjelaskan konsep 

adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. 

Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek 

yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu (Bahri, 

2008). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah  sesuatu 

yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau 

peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide. 

Pemahaman konsep adalah suatu kemampuan untuk mengartikan, 

memahami sesuatu dan mengerti benar suatu konsep atau dasar pemahaman yang 

dipelajari, dan dapat menjelaskan keterkaitan terhadap konsep atau objek-objek 

(Cynthia dan Rohana, 2011). Pendapat lain menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan pemahaman adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti 

mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan dalam bentuk lain yang 

dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu 

mengklasifikasikannya (Ernawati, 2003). Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah suatu kemampuan untuk 

menjelaskan suatu konsep bukan sekedar menghafal melainkan dari konsep yang 

di peroleh dan mampu mengklasifikasikannya. 

Indikator dari pemahaman sebagai berikut (Dasari, 2002) adapun indikator 

pemahaman konsep sebagai berikut : 1) Kemampuan menyatakan ulang konsep 

yang telah dipelajari, 2) Kemampuan mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut, 3) 

Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma, 4) Kemampuan memberikan 

contoh dan non contoh dari konsep yang telah dipelajari, 5) Kemampuan 

menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika, 6) 

Kemampuan mengaitkan berbagai konsep, 7) Kemampuan mengembangkan 

syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 
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Cynthia dan Rohana (2011) Indikator pemahaman konsep yaitu : 1) 

menyatakan ulang suatu konsep, 2) mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), 3) Memberi contoh dan non contoh dari 

konsep, 4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 5) 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, 6) menggunakan, 

memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 7) mengaplikasikan 

konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. 

Berdasarkan indiator pemahaman konsep yang di atas, indikator 

pemahaman konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 1) 

menyatakan ulang suatu konsep, 2) mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), 3) Memberi contoh dan non contoh dari 

konsep, 4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 5) 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, 6) menggunakan, 

memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 7) mengaplikasikan 

konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. 

 

2. 4 Metode Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray ini dikembangkan oleh 

Spencer Kagan. Struktur Two Stay Two Stray memberi kesempatan kelompok 

untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini adalah dua orang siswa 

tinggal dikelompok dan dua orang siswa lainnya bertamu ke kelompok lain 

(Shoimin, 2014). Pendapat lain mengemukakan Two Stay Two Stray adalah salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada 

kelompok membagi-kan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Dengan 

model ini banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-

kegiatan individu (Lie, 2005). Berdasarkan dari uraian pendapat dapat di 

simpulkan bahwa Two Stay Two Stray adalah metode pembelajaran kelompok 

yang memberikan kebebasan untuk saling berbagi hasil dan informasi dengan 

kelompok lain yang bertujuan agar siswa melatih bekerja sama dan membantu 

siswa lebih aktif.   
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2.4.1 Karakteristik Metode Two Stay Two Stray 

Rafika (2014) berpendapat 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 lainuntuk berprestasi. Metode ini juga melatih siswa 

untuk bersosialisasi dengan baik. 

Teknik belajar dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray) bisa digunakan 

disemuamata pelajaran dan untuk semua tingkatan anak didik. Struktur dua 

tinggal dua tamumemberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan 

hasil dan informasi dengankelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak 

kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. 

Siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihatpekerjaan siswa yang lain. 

Padahal dalam kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan dankerja manusia 

saling bergantung satu sama lainnya 

2.4.2 Langkah-langkah Metode Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray adalah salahsatu tipe pembelajaran 

kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompokmembagikan hasil dan 

informasi kepada kelompok lain. Rohadi (2013) mengemukakanbahwa ada 5 

tahap Two Stay Two Stray, yaitu sebagai berikut: 1) Persiapan meliputi membuat 

silabus serta sistem penilaian, menyiapkan tugas siswa dan membagi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 anggota secara heterogen, 2) Presentasi guru 

meliputi guru menyampaikan indikator pembelajaran serta menjelaskan materi 

yang terkait, 3) kegiatan kelompok meliputi pada kegiatan ini menggunakan 

lembar kerja siswa, setelah menerima lembar kerja siswa melakukan diskusi 

kelompok mengenai materi yang sedang dipelajari. Kemudian 2 dari 4 anggota 

tersebut bertugas untuk bertamu ke kelompok yang lain sementara 2 yang tinggal 

bertugas menyampaikan hasilnya kepada tamu, setelah mendapatkan informasi 

dari 2 anggota yang tinggal tamu kembali ke kelompoknya untuk menyampaikan 

hasil dari bertamu, 4) Formalisasi meliputi setelah dilakukan diskusi kelompok 

maka guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 



11 
 

diskusinya untuk di komunikasikan kemudian guru membahasnya sebagai 

penguatan materi yang di diskusikan; 5) Evaluasi berfungsi untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan siswa memahami materi yang diperoleh dan 

dilakukan kuis untuk siswa. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa guru harus mampu 

menyelenggarakan proses belajar mengajar yang efektif, guru harus menguasai 

materi dan guru harus dapat membantu merangsang keaktifan siswa dengan baik. 

Guru harus bisa mengelola pembelajaran dan mengelola kelas dengan baik guna 

memperoleh mutu pembelajaran yang baik. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran dengan metode Two Stay Two Stray pada pembelajaran matematika 

terdiri dari 5 tahapan, serta kegiatan guru dan kegiatan siswa akan diuraikan 

secara terperinci dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah kegiatan metode TSTS 

Langkah pembelajaran Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1. Mempersiapkan 

pembelajaran 

Guru menyiapkan LKS serta 

membentuk kelompok diskusi 

secara heterogen 

Siswa mempersiapkan untuk 

diskusi berkelompok 

2. Penjelasan indikator 

Guru menjelaskan seputar 

materi yang akan disampai 

sebagai landasan siswa 

Siswa memperhatikan ulasan 

materi dari guru 

3. Aktivitas kelompok 
Guru sebagai pengawas 

ataupun fasilitator  

Siswa memulai untuk 

mendiskusikan materi 

4. Formalisasi  
Guru meminta satu kelompok 

untuk presentasi hasil diskusi 

Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dari informasi yang 

didapatkan  

5. Evalusi 
Guru memberikan refleksi 

agar siswa lebih paham  

Siswa mendengarkan refleksi 

dari guru  

 

2.4.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Two Stay Two Stray 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan 

sendiri-sendiri, begitu juga dengan metode Two Stay Two Stray. (Susanto, 2013) 

kelebihan dari metode ini adalah strukturnya yang menarik dan dapat mendorong 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu metodenya tidak 

monoton karena diselingi dengan pindah ke kelompok lain, sehingga suasana 

kelas tidak menegangkan. Semangat belajar siswa juga meningkat karena suasana 
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yang menyenangkan, Kemampuan bicara siswa dapat di tingkatkan dipacu diskusi 

dengan kelompok lain, dan juga kerjasama antar siswa yang terlatih dengan baik. 

Kekurangan dari metode ini adalahmembutuhkan waktu yang 

lama.Siswayang  cenderung pasif membutuhkan sosialisasi yang lebih baik. 

Jumlah siswa ganjil bisa menyulitkan dalam pembentukan kelompok, kurang 

kesempatan bagi memperhatikan guru.Siswa mudah melepaskan diri dari 

keterlibatan dan tidak memperhatikan guru. 

2. 5 Materi Perbandingan 

Perbandingan 

Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu 

besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. 

1. Menentukan perbandingan dua besaran 

Perbandingan disebut juga dengan rasio adalah membandingkan dua 

hal/lebih yang sejenis. 

Misalkan :  -  Membandingkan umur dua orang 

- Membandingkan tinggi dua benda 

Yang perlu diperhatikan dalam membandingkan sesuatu adalah: 

- Yang dibandingkan harus sejenis 

- Dinyatakan dalam bentuk a : b atau 
𝑎

𝑏
 yang paling sederhana 

 

Contoh : 

Tentukan perbandingan dua hal berikut! 

 Umur adik adalah 15 tahun dan umur kakak adalah 25 tahun 

Jawab :  umur adik : umur kakak = 15 tahun : 25 tahun 

     = 15 : 25 

     = 3 : 5 

Jadi perbandingan tinggi Ari dan tinggi Boby adalah 9 : 10 

 

 Tinggi Ari 180 cm sedangkan tinggi Boby 2m 

Jawab :  tinggi Ari : tinggi Boby  = 180 cm : 2m 

      = 180 cm : 200 cm 

      = 9 : 10 

Jadi perbandingan tinggi Ari dan tinggi Boby adalah 9 : 10 

 



13 
 

2. Perbandingan Skala 

Jika gambar dengan keadaan yang sebenarnya dan memiliki bentuk 

yang sesuai maka gambar itu dibuat dengan perbandingan tertentu yang 

disebut dengan skala. 

Rumus: Ket: S = skala 

  Jp = ukuran pada peta 

  Js = ukuran sebenarnya 

Istilah skala sering kita jumpai kalau kita membuka peta/atlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jika pada peta tertulis skala 1 : 5.000.000, berarti :  

 1 cm pada peta mewakili 5.000.000 cm jarak yang sebenarnya,  atau 

 1 cm pada peta mewakili 50.000 m jarak yang sebenarnya, atau 

 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak yang sebenarnya 

Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar (cm) dengan 

ukuran sebenarnya (cm) Tampak bahwa skala menggunakan satuan cm 

untuk dua besaran yang dibandingkan Perlu diingat bahwa : 

1 km = 1.000 m = 100.000 cm. 

 

 

 

 

 

S= 
𝑱𝒑

𝒋𝒔
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3. Perbandingan Senilai 

Misalkan terdapat dua besaran A={a1, a2, a3,...,an} B={b1,b2, b3,...,bn} 

yang berkorespondensi satu-satu, maka A dan 

B disebut berbanding senilai. Jika untuk ukuran 

A semakin besar maka ukuran B semakin besar 

pula. 

Menyelesaikan perbandingan senilai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perbandingan Berbalik Nilai 

Misal terdapat dua besaran A={a1, a2, a3,..., an} dan B={b1, b2, b3,...,bn} 

yang berkorespondensi satu-satu maka A dan B disebut berbalik nilai 

jika untuk ukuran A semakin besar tetapi B semakin kecil. 

Menyelesaikan perbandingan berbalik nilai : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

a1 b1 

a2 b2 

a3 b3 

... ... 

an bn 

𝒂𝟏

𝒂𝟐
=
𝒃𝟏

𝒃𝟐
 

𝒂𝟏

𝒂𝟐
=
𝒃𝟏

𝒃𝟐
 

Hasil kali silang 

a1xb2=a2xb1 

 

Perbandingan senilai 

a1=
𝒃𝟏

𝒃𝟐
 x a2 

𝒂𝟏

𝒂𝟐
=
𝒃𝟏

𝒃𝟐
 

Hasil kali silang 

a1xb1=a2xb2 

 

Perbandingan senilai 

a1=
𝒃𝟐

𝒃𝟏
 x a2 


