
6 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan macam-macam penjelasan dan teori dari para 

ahli pendidikan yang mendukung tulisan ini mulai dari belajar dan pembelajaran 

matematika yang dapat dijabarkan melalui poin-poin. Landasan teori ini akan 

diuraikan berbagai penjelasan dan teori dari para ahli.  

2.1 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan upaya sistematis untuk membuat peserta didik 

melaksanakan kegiatan belajar agar mereka mengubah, mengembangkan atau 

mengendalikan sikap dan perilakunya sampai batas kemampuan yang maksimal. 

Kegiatan pembelajaran tersebut diharapkan akan menambah kekuatan penalaran 

peserta didik yang selalu ingin mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran 

tercapai. Pembelajaran matematika merupakan upaya membentuk pribadi 

matematika, yaitu pribadi yang memiliki cara berfikir sistematis dan dapat 

mengaplikasikan matematika dalam kehidupannya.  

Pembelajaran matematika mempunyai fungsi dan tujuan  khusus, yaitu 

agar siswa memiliki kemampuan yang berkaitan dengan matematika agar dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai cara bernalar yang dapat 

digunakan pada setiap keadaan. Soedjadi (2000) pembelajaran matematika adalah 

proses belajar mengajar yang dilakukan guru kepada siswa untuk memahami 

teori-teori yang ada dalam matematika dan siswa dapat menggunakannya dalam 

menyelesaikan masalah sehari-hari. Pembelajaran matematika merupakan 

kegiatan pendidikan yang menggunakan matematika sebagai kendaraan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Soviawati (2011) pembelajaran matematika 

adalah usaha sadar guru untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan 

mutu kehidupan peserta didik serta membantu siswa dalam belajar matematika 

agar tercipta komunikasi matematika yang baik sehingga matematika itu lebih 

mudah dipelajari dan lebih menarik. 
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Kenyataan menunjukkan bahwa manusia dalam segala hal selalu berusaha 

mencari ketepatan kerja dengan jalan memilih dan menggunakan suatu metode 

yang dianggap baik untuk mencapai tujuannya. Seorang guru selalu memilih 

metode pengajaran yang tepat, dengan pertimbangan faktor penentu kegiatan 

pembelajaran yang dipandang lebih efektif sehingga kecakapan dan pengetahuan 

dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Mujiono (2003) mengemukakan bahwa 

faktor-faktor penentu tersebut adalah. 

a. Tujuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang ingin 

dicapai atau ditingkatkan sebagai hasil kegiatan. 

b. Mata pelajaran atau bidang studi yang meliputi tujuan, isi pelajaran, urutan 

dan cara mempelajarinya. 

c. Siswa mencakup karakteristik prilaku misalnya kognitif dan efektif, usia, 

jenis kelamin  dan lain-lain. 

d. Lingkungan pembelajaran mencakup kuantitas dan kualitas prasarana, alokasi 

jam pertemuan dan lainnya. 

e. Guru meliputi tentang pendidikan dan pembelajaran, kebiasaan pengalaman 

kependidikan dan lain-lainnya. 

Berdasarkan faktor-faktor penentu kegiatan pembelajaran tersebut dapat 

disimpulkan bahwa guru diharapkan dapat memilih metode yang tepat 

penggunaannya dan dapat memberikan hasil belajar yang optimal. Penggunaan 

metode ini bergantung kepada guru sebagai pemegang manajemen kelas agar hasil 

belajar yang optimal dapat tercapai. 

 

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif memiliki tujuan utama dalam penerapan 

model belajar mengajar pembelajaran kooperatif yaitu agar peserta didik dapat 

belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling 

menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan pendapat atau gagasannya. Anugraeni (2011) menyebutkan 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang telah dikenal sejak 

lama, dimana pada saat itu guru mendorong para siswa untuk melakukan kerja 
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sama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman 

sebaya. Kustiawan (2011) mengatakan bahwa model kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja sama untuk menyelesaikan 

tugas akademik dalam suatu kelompok kecil untuk saling membantu dan belajar 

bersama dalam kelompok mereka serta dengan kelompok yang lain dengan cara 

berbagi, dan bertukar pikiran terhadap suatu permasalahan.  

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, model pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang didasarkan atas kerjasama dalam 

kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas. Siswa tidak hanya mempelajari materi 

dan memahami materi saja, tetapi juga harus mempelajari bagaimana 

berkomunikasi dan berhubungan dengan setiap anggota kelompoknya 

 

2.3 Tipe Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) 

Model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray bisa memberikan 

sedikit gambaran pada siswa mengenai kenyataan kehidupan di masyarakat, yaitu 

dalam hidup bermasyarakat diperlukan hubungan ketergantungan dan interaksi 

sosial antara individu dengan individu lain dan antar individu dengan kelompok. 

Nugraeni (2011) menyebutkan pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang telah dikenal sejak lama, di mana pada saat itu guru 

mendorong para siswa untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan 

tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya. Kustiawan (2011) 

mengatakan bahwa model kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik bekerja sama untuk menyelesaikan tugas akademik 

dalam suatu kelompok kecil untuk saling membantu dan belajar bersama dalam 

kelompok mereka serta dengan kelompok yang lain dengan cara berbagi, dan 

bertukar pikiran terhadap suatu permasalahan.  

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang didasarkan atas kerjasama dalam kelompok 

guna menyelesaikan tugas-tugas. Siswa tidak hanya mempelajari materi dan 

memahami materi saja, tetapi juga harus mempelajari bagaimana berkomunikasi 

dan berhubungan dengan setiap anggota kelompoknya. 
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2.3.1 Kelebihan dan kelemahan tipeTwo Stay Two Stray 

Model pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan yang akan dikemukakan oleh beberapa ahli. Ibrahim (2000) Model 

pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) memiliki 

kelebihan antara lain dapat diterapkan pada semua kelas, sehingga kegiatan 

belajar siswa lebih bermakna, lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa 

yang mampu mengembangkan motivasi dan hasil belajar siswa serta memberikan 

kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep sendiri dengan cara 

memecahkan masalah yang mampu menciptakan kreatifitas dalam melakukan 

komunikasi dengan teman sekelompoknya dan siswa dibiasakan untuk bersikap 

terbuka terhadap teman. Selain kelebihan yang dimiliki, dalam model 

pembelajaran tipe Two stay two stray (Dua Tinggal Dua Tamu) juga memiliki 

kekurangan antara lain membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajaran, 

siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok terutama yang tidak terbiasa 

belajar kelompok akan merasa asing dan sulit untuk bekerjasama. Siswa yang 

pandai menguasai jalannya diskusi, sehingga siswa yang kurang pandai kurang 

memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Azhar (2006) tipe Two 

Stay Two Stray memiliki kelebihan dan kekurangan yang meliputi: 

Kelebihan dari tipe Two Stay Two Stray adalah sebagai berikut: 

a. Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan. 

b. Kegiatan belajar siswa menjadi lebih bermakna. 

c. Lebih berorientasi pada keaktifan siswa. 

d. Membantu meningkatkan minat dan hasil belajar. 

Kekurangan dari tipe Two Stay Two Stray adalah sebagai berikut: 

a. Membutuhkan waktu yang lama. 

b. Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. 

c. Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi dan tenaga). 

d. Guru cenderung kesulitan dalam pengolahan kelas. 
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Beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan model Two 

Stay Two Stray adalah siswa lebih aktif dalam proses belajar dan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, sehingga dapat mendapatkan hasil belajar secara 

maksimal. Kekurangan Two Stay Two Stray yaitu model pembelajaran ini 

membutuhkan banyak waktu yang lama dan persiapan yang lebih matang, 

sehingga untuk mengatasi kekurangan dalam model Two Stay Two Stray 

sebaiknya guru membentuk kelompok berdasarkan jenis kelamin atau kemampuan 

akademis dari setiap masing-masing siswa, untuk penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti masih belum mencapai hasil yang maksimal. 

 

2.3.2 Langkah-langkah penerapan tipe Two Stay Two Stray 

Penerapan tipe Two Stay Two Stray memiliki langkah-langkah yang akan 

dijelaskan oleh beberapa ahli, yaitu menurut Suprijono (2012) mengemukakan 

beberapa langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray seperti yang diungkapkan, antara lain: 

1. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya 

terdiri dari empat siswa. Kelompok yang dibentuk pun merupakan kelompok 

heterogen seperti pada pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk saling 

membelajarkan dan saling mendukung. 

2. Guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas 

bersama-sama dengan anggota kelompoknya masing-masing. 

3. Siswa bekerjasama dalam kelompok beranggotakan empat orang. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat 

secara aktif dalam proses memecahkan masalah, mengungkapkan pendapat, 

mencari informasi. 

4. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. 

5. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 

dan informasi mereka ke tamu mereka. 
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6. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain. 

7. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

8. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. 

Langkah-langkah model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (Lie, 

2002) adalah sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. 

2. Setelah selesai, dua siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan 

kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok yang lain. 

3. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 

dan hasil informasi mereka ke tamu mereka. 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain. 

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.2.1 Struktur Two Stay Two Stray 

Two Stay Two Stray  (Sumber: Anwar, 2013) 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran kooperatif dengan tipe Two 

Stay Two Stray dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembagian kelompok 

Langkah ini guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri dari 4 siswa. 

2. Pemberian tugas 

Langkah kedua ini guru memberikan sub pokok bahasan tertentu atau tugas-

tugas tertentu kepada setiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan 

anggota kelompoknya masing-masing. 

http://2.bp.blogspot.com/-XcXeCW1tLCw/UaEo_NQg_SI/AAAAAAAAAFs/Xyf7B2TeXFc/s1600/struktur-tsts.jpg
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3. Diskusi: Siswa mengerjakan tugas. 

Kegiatan ini siswa-siswa di dalam setiap kelompok bekerja sama untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

4. Tinggal atau berpencar. 

Setelah setiap kelompok selesai mengerjakan tugas yang diberikan, maka 

setiap kelompok menentukan 2 anggota yang akan stay (tinggal) dan 2 

anggota yang akan stray (berpencar) ke kelompok lain. 

5. Berbagi 

Langkah kelima ini, semua siswa saling berbagi apa yang telah mereka 

kerjakan untuk menyelesaikan tugas dari guru (catatan: siswa pada langkah 

ini saling menjelaskan, presentasi, bertanya, dan melakukan konfirmasi, lalu 

mencatat apa-apa yang didapatnya dari kelompok lain). Dua anggota 

kelompok yang tinggal di dalam kelompok bertugas membagi informasi dan 

hasil kerja mereka kepada dua orang tamu dari kelompok lain yang akan 

berkunjung ke kelompok mereka. 

6. Diskusi kelompok. 

Tahap selanjutnya adalah semua anggota kelompok kembali ke kelompok 

yang semula dan melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain. 

7. Diskusi kelas. 

Setiap kelompok kemudian membandingkan dan membahas hasil pekerjaan 

mereka semua dalam sebuah diskusi kelas dengan fasilitasi oleh guru.  

 

2.4 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan Saintifik adalah konsep dasar yang menginspirasi atau 

melatarbelakangi pembelajaran dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. 

Iskandar (2008) pendekatan Saintifik (ilmiah) adalah suatu proses  penyelidikan 

secara sistematik yang terdiri atas bagian yang saling bergantung 

(interdependent), ini adalah metode yang berkembang dan berhasil dalam 

memahami pendidikan yang semakin rumit. Sani (2014) pendekatan Saintifik yaitu 
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proses pembelajaran dimana siswa diajak untuk berfikir logis, dan sistematis. 

Mulyono (2012) pendekatan Saintifik adalah pendekatan yang menuntut peserta 

didik untuk mampu merancang langkah-langkah kerja sendiri serta melaporkan 

hasil praktikum baik  berupa laporan maupun presentasi. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Saintifik adalah konsep dasar yang menginspirasi atau melatarbelakangi 

pembelajaran dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan Saintifik 

ini merupakan metode yang diginakan untuk menuntut peserta didik agar berfikir 

secara logis. 

2.4.1 Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran 

Pendekatan saintifik dapat digunakan untuk meningkatkan dan 

menyeimbangkan kemampuan siswa. Hosnan (2014) mengatakan proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Saintifik menyentuh 3 ranah, 

yaitu sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill). Ketiga 

ranah tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan siswa dalam kelas dalam rangka 

menggamit transformasi subtansi atau materi agar peserta didik “tahu mengapa”. 

Ranah keterampilan menggamit subtansi agar peserta didik “tahu bagaimana”. 

Ranah pengetahuan menggamit peserta didik agar “tahu apa”. Hasil akhirnya 

adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia 

yang baik manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara 

layak dari peserta didik yang meliputi aspek sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. 

Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut: 

1. Mengamati (observing) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, 

dan mudah pelaksaannya. Proses mengamati memerlukan waktu persiapan 

yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak 

terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. 
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2. Menanya (questioning) 

Selesai kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat , disimak, 

dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat 

mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek 

yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, 

prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. Guru yang efektif mampu 

menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah 

sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. 

3. Menalar (associating) 

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta 

yang dapat di observasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. 

Penalaran yang dimaksud adalah penalaran ilmiah, meski penakaran 

nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. 

4. Mencoba (eksperimen) 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi/eksperimen. 

Kegiatan belajarnya adalah melakukan eksperimen,  membaca sumber lain 

selain buku teks, mengamati aktivitas, wawancara dengan nara sumber. 

Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, 

sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 

yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 

hayat. Langkah pembelajaran ini, setiap siswa dituntut untuk mencoba 

mempraktekkan apa yang dipelajari. 

5. Menyajikan (present) 

Kegiatan belajarnya adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. 

Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 

singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan 

benar. Tahapan ini siswa mempresentasikan kemampuan mereka mengenai 
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apa yang telah dipelajari sementara siswa lain menanggapi. Tanggapan siswa 

lain bisa berupa pertanyaan, sanggahan atau dukungan tentang materi 

presentasi. Guru berfungsi sebgai fasilitator tentang kegiatan ini. Kegiatan ini 

semua siswa secara proporsional akan mendapatkan kewajiban dan hak yang 

sama. Siswa akan terlatih untuk menjadi narasumber, menjadi orang yang 

akan mempertahankan gagasannya secara ilmiah dan orang yang bisa mandiri 

serta menjadi orang yang bisa dipercaya. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pendekatan Saintifik merupakan 

suatu cara pembelajaran untuk memfasilitasi siswa untuk berperan aktif dalam 

proses belajar agar mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang didasarkan 

pada suatu metode ilmiah dan mengajak siswa berfikir logis, runtut dan sistematis, 

sehingga diperlukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat yakni kegiatan mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengomunikasikan. 

 

2.4.2 Langkah-langkah pendekatan Saintifik 

Langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan Saintifik mencakup lima 

langkah kegiatan utama. Langkah pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ini 

mencakup kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyajikan. 

Langkah-langkah menurut Permendikbud No 81A (2013) adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.4.2.1 Langkah-langkah pendekatan saintitik menurut Permendikbud 

Langkah Pembelajaran Kegiatan Belajar 

Mengamati Membaca, mendengar, menyimak, melihat. 

Menanya Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati. 

Menalar Melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku 

teks, mengamati objek/ kejadian/ aktivitas, wawancara 

dengan narasumber. 

Mencoba Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil kegiatan mengumpulakan maupun dari 

hasil kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulakan dari 

yang bersifat menambah keluasandan kedalaman sampai 

pada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi 

dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai pada yang bertentangan. 

Menyajikan Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis secara lisan dan tertulis 
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Langkah-langkah dalam pendekatan ilmiah dapat dilakukan pada proses 

pembelajaran di kelas, maka uraian operasional sebagai berikut: 

Tabel 2.4.2.2 Langkah-langkah pendekatan Saintifik dalam pembelajaran 

Langkah Pembelajaran Kegiatan Belajar 

Kegiatan Awal - Pengkondisian kelas 

- Presensi kehadiran peserta didik 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Melakukan apresiasi dengan tanya jawab pada 

materi sebelumnya 

Kegiatan Inti - Mengamati 

Guru memberikan masalah pada tiap-tiap 

kelompok, kemudian meminta siswa mengamati 

(membaca) dan memahami terkait masalah yang 

disajikan. 

- Menanya  

Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait permasalahan/ materi yang 

dipelajari. 

- Menalar 

Guru mendorong siswa untuk mendapatkan 

informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, 

dan mencari penjelasan dan solusi. 

- Mencoba 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan laporan yang tepat untuk membantu 

mereka untuk menyampaikan kepada orang lain. 

- Menyajikan 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap investigasinya dan proses-proses yang 

mereka gunakan 

Penutup - Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang didapat 

- Guru memberikan tugas rumah kepada peserta 

didik 

 

2.5 Penerapan Tipe Two Stay Two Tray dan Pendekatan Saintifik 

Penerapan tipe Two Stay Two Stray dan pendekatan Saintifik dalam 

pemebelajaran diharapkan siswa mampu memecahkan masalah, dan dapat 

membantu siswa mengatasi kesulitan dalam mempelajari matematika. Model 

pembelajaran ini diharapkan dapat meningkat keaktifan  siswa dalam mempelajari 

matematika, sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik dari 

proses maupun hasil belajarnya. 
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Penerapan model Two Stay Two Stray dengan pendekatan Saintifik pada 

pembelajaran matematika dikelas dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 2.5.1 Penerapan tipe Two Stay Two Stray dan pendekatan Saintifik 

Two Stay Two Stray Pendekatan Saintifik 

Pendahuluan 

1. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok yang setiap kelompoknya terdiri 

dari empat siswa. Kelompok yang dibentuk 

pun merupakan kelompok heterogen seperti 

pada pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray yang bertujuan untuk memberikan 

kesempatan pada siswa untuk saling 

membelajarkan (Peer Tutoring) dan saling 

mendukung. 

2. Guru memberikan sub pokok bahasan pada 

tiap-tiap kelompok untuk dibahas bersama-

sama dengan anggota kelompoknya masing-

masing. 

 

Inti 

1. Siswa dapat bekerjasama dalam kelompok 

beranggotakan empat orang. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses 

berpikir. 

2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing 

kelompok meninggalkan kelompoknya untuk 

bertamu ke kelompok lain. 

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok 

bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi mereka ke tamu mereka. 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka sendiri dan melaporkan temuan 

mereka dari kelompok lain. 

 

Penutup 

1. Kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil-hasil kerja mereka. 

2. Masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerja mereka. 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

Siswa mengamati dan mencari informasi, 

membaca, melihat, pada LKK. 

 

Menanya 

1. Siswa didorong untuk mengajukan 

pertanyaan tentang pengamatan yang 

dilakukan setelah mencari permasalahan 

yang ada di LKK 

2. Siswa bertanya mengenai menentukan 

langkah-langkah penyelesaian pada LKK 

 

Menalar 

1. Siswa menganalisis masalah pada LKK 

2. Siswa mendiskusikan permasalahan yang 

ada pada LKK dengan teman 

kelompoknya dengan cara saling member 

masukan 

 

Mencoba 

Mendorong siswa aktif mencoba atau 

mengamati melaui kegiatan eksperimen. 

 

Mengkomunikasikan 

Siswa aktif dalam mengomunikasikan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki 

melalui presentasi dan/atau unjuk karya 

dengan aplikasi pada situasi baru yang terduga 

sampai tak terduga. 

 

Penutup 

1. Guru dengan tanya jawab dengan siswa  

membuat rangkuman atau kesimpulan 

tentang materi 

2. Memberikan tugas lanjut untuk memacu 

keaktifan siswa. 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan penerapan gabungan yang 

digunakan dalam penelitian ini dari penerapan tipe Two Stay Two Stray dan 

pendekatan Saintifik adalah sebagai berikut: 

 

 

 



18 

 

Tabel 2.5.2 Penerapan tipe Two Stay Two Stray 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Siswa 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

Pembentukan Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two Stay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two Stray 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan Hasil Temuan 

 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mempersiapkan untuk berdoa 

3. Guru mempresensi  kehadiran peserta didik 

4. Guru mengkomunikasikan tujuan cara belajar yang akan 

ditempuh 

5. Guru menyiapkan LCD proyektor dan media pembelajaran 

yang lainnya 

6. Guru melakukan apresiasi dengan tanya jawab pada materi 

sebelumnya 

7. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri dari empat siswa. Kelompok yang 

dibentuk pun merupakan kelompok heterogen seperti pada 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray yang 

bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk 

saling membelajarkan dan saling mendukung.  

8. Guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap 

kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota 

kelompoknya masing-masing.  

 

Mengamati 

9. Masing-masing kelompok  diminta mengamati modul dan 

mengerjakan permasalahan yang ada pada LKK. 

 

Menanya 

10. Siswa didorong untuk mengajukan  pertanyaan terkait 

masalah yang diamati atau dicermati pada LKK 

 

Menalar 

11. Siswa mendiskusikan permasalahan pada LKK dengan teman 

satu kelompok dengan cara saling memeriksa, mengoreksi 

dan memberikan masukan. Guru  mengamati kerja kelompok 

dan memberikan bantuan seperlunya. 

12. Siswa diminta menulis hasil diskusi di kertas Flano. 

 

Mencoba 

13. Setelah diskusi antar kelompok selesai, siswa berkeliling 

atau bertamu mencari informasi kekelompok lain, kemudian 

anggota kelompok yang tidak mendapat tugas sebagai duta 

atau tamu mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu 

kelompok. 

14. Dua yang tinggal menjelaskan pada kelompok lain atau pada 

tamu 

 

Mengkomunikasikan 

15. Dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok lain untuk 

saling berkomunikasi. 

16. Tamu bertanya kepada kelompok lain yang menjelaskan  dan 

merangkum hasil yang di temukan atau diperoleh saat 

bertamu dari kelompok lain. 

17. Siswa yang bertamu kembali kekelompoknya sendiri dengan 

menjelaskan dan menunjukkan catatan yang telah diperoleh 
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Presentasi Kelompok 

 

Penutup 

kepada dua kelompok yang tetap tentang hasil yang didapat 

dari bertamu.  

 

18. Menanggapi dan mengemukakan pendapat kekelompok lain 

yang presentasi.  

 

19. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu tentang 

materi yang dipelajari. 

20. Guru memberikan tugas lanjut untuk memacu aktivitas siswa 

21. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam 

Pembelajaran ini dimulai dengan guru membuka pelajaran kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan meminta siswa untuk membentuk 

kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Siswa diberikan LKK sebagai bahan diskusi, 

guru meminta siswa mengamati dan mengerjakan LKK dengan teman 

sekelompoknya. Setelah selesai berdiskusi dua siswa dari masing-masing 

kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Dua 

siswa yang lain tinggal dalam kelompok bertugas mempresentasikan hasil diskusi 

dan informasi mereka ke tamu mereka, kemudian tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok mereka dan melaporkan temuannya lalu mencocokkan dan membahas 

hasil kerja mereka kemudian siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi dan 

informasi yang mereka temukan dan kelompok yang lain bertanya kepada 

kelompok yang presentasi. Pertemuan terakhir guru dan siswa merangkum 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

Tabel 2.5.3 Keterkaitan penerapan tipe Two Stay Two Stray dengan 

pendekatan Saintifik 

Deskripsi Kegiatan Siswa Two Stay 

Two Stray 

Pendekatan 

Saintifik 

1. Guru mengucapkan salam  dan menanyakan 

kehadiran siswa 

2. Guru mengkomunikasikan tujuan cara belajar yang 

akan ditempuh 

3. Guru melakukan apresiasi dengan tanya jawab pada 

materi sebelumnya 

4. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 

setiap kelompoknya terdiri dari empat siswa. 

Kelompok yang dibentuk pun merupakan kelompok 

heterogen seperti pada pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray yang bertujuan untuk 

memberikan kesempatan pada siswa untuk saling 

membelajarkan dan saling mendukung 

5. Guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap 

kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan 

anggota kelompoknya masing-masing 

   - 

 

   - 

 

   - 

 

✓  

 

 

 

 

 

 

✓  

 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

 

 

 

 

 

✓  
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6. Guru menginformasikan kepada masing-masing 

kelompok untuk mengamati modul dan mengerjakan 

permasalahan yang ada pada LKK 

7. Guru mendorong siswa untuk mengajukan  

pertanyaan terkait masalah yang diamati atau 

dicermati pada LKK 

8. Siswa mendiskusikan permasalahan pada LKK 

dengan teman satu kelompok dengan cara saling 

memeriksa, mengoreksi dan memberikan masukan. 

Guru  mengamati kerja kelompok dan memberikan 

bantuan seperlunya 

9. Siswa diminta menulis hasil diskusi di kertas Flano 

10. Siswa berkeliling atau bertamu mencari informasi 

kekelompok lain, kemudian anggota kelompok yang 

tidak mendapat tugas sebagai duta atau tamu 

mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu 

kelompok 

11. Siswa yang tinggal menjelaskan pada kelompok lain 

atau pada tamu 

12. Siswa dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok lain 

untuk saling berkomunikasi. 

13. Siswa bertanya kepada kelompok lain yang 

menjelaskan  dan merangkum hasil yang di temukan 

atau diperoleh saat bertamu dari kelompok lain. 

14. Siswa yang bertamu kembali kekelompoknya sendiri 

dengan menjelaskan dan menunjukkan catatan yang 

telah diperoleh kepada dua kelompok yang tetap 

tentang hasil yang didapat dari bertamu 

15. Menanggapi dan mengemukakan pendapat 

kekelompok lain yang presentasi 

16. Siswa dan guru merangkum isi pembelajaran yaitu 

tentang materi yang dipelajari 

17. Guru memberikan tugas lanjut untuk memacu 

aktivitas siswa 

18. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

✓  

 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

 

 

✓  

✓  

 

 

 

 

✓  

 

✓  

 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

 

✓  

 

✓  

 

   - 

 

   - 

✓  

 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

 

 

✓  

✓  

 

 

 

 

✓  

 

✓  

 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 


