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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka ini dikemukakan kajian tentang peranan model

Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray) yang meliputi: kajian teori

pembelajaran IPA, definisi IPA, latar belakang pembelajaran IPA, tujuan

pembelajaran IPA, pengertian Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray),

manfaat, Fungsi dan tujuan Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray), Cara-

cara pelaksanaan Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray), pendekatan

pembelajaran model Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray), dan hasil

belajar.

2.1. Kajian teori

Pembelajaran IPA

Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga

perkembangan Teknologi, karena IPA memiliki upaya  untuk membangkitkan

minat manusia serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta

yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia sehingga hasil penemuannya

dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

a. Definisi IPA

IPA sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains menurut Suyoso

(1998:23) merupakan “pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan

dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur,

sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal”.
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H.W. Fowler, IPA merupakan ilmu yang sistematis yang berhubungan dengan

gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi.

b. Latar Belakang Pembelajaran IPA

Dalam pembelajaran IPA mencakup semua materi yang terkait dengan

objek alam serta persoalannya. Ruang lingkup IPA yaitu makhluk hidup, energi

dan perubahannya, bumi dan alam semesta serta proses materi dan sifatnya. IPA

terdiri dari tiga aspek yaitu Fisika, Biologi dan Kimia. Pada aspek Fisika IPA

lebih memfokuskan pada benda-benda tak hidup. Pada aspek Biologi IPA

mengkaji pada persoalan yang terkait dengan makhluk hidup serta lingkungannya.

Sedangkan pada aspek Kimia IPA mempelajari gejala-gejala kimia baik yang ada

pada makhluk hidup maupun benda tak hidup yang ada di alam.

c. Tujuan Pembelajaran IPA

Tujuan pemberian Mata Pelajaran IPA atau sains munurut Sumaji

(1998:35) adalah agar siswa mampu memahami dan menguasai konsep-konsep

IPA serta keterkaitan dengan kehidupan nyata. Siswa juga mampu menggunakan

metode ilmiah untuk memcahkan masalah yang dihadapinya, sehingga lebih

menyadari dan mencintai kebesaran serta kekuasaan PenciptaNya.

Pengajaran IPA menurut Depdikbud (1993/1994:98-99) bertujuan agar siswa :

1. Memahami konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan kehidupan sehari-

sehari.

2. Memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, dan ide

tentang alam di sekitarnya.

3. Mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta

peristiwa di lingkungan sekitar.

4. Bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggungjawab,

bekerjasama dan mandiri.

5. Mampu menerapkan berbagai macam konsep IPA untuk menjelaskan gejala-

gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
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6. Mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan

suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

7. Mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga menyadari

kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Garis-garis Besar Program

Pengajaran (GBPP) Sekolah Dasar dinyatakan bahwa tujuanpembelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam atau Sains adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap teknologi dan

masyarakat.

2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,

memecahkan masalah dan membuat keputusan.

3. Menanamkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains kehidupan

sehari-hari.

5. Mengalihgunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kebidang

pengajaran lainnya.

6. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam.

7. Menghargai ciptaan Tuhan akan lingkungan alam. Maksud dan tujuan tersebut

adalah agar anak memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan berbagai jenis

dan peran lingkungan alam dari lingkungan buatan dengan melalui

pengamatan agar anak tidak buta dengan pengetahuan dasar mengenai IPA

atau Sains.
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Pelaksanaan pembelajaran IPA ini dipengaruhi oleh tujuan apa yang ingin

dicapai yakni, melatih siswa untuk menemukan dan menyelesaikan masalah

secara ilmiah untuk menghasilkan produk-produk IPA yaitu fakta, konsep,

generalisasi, hukum dan teori-teori baru. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa hakikat IPA meliputi beberapa aspek yaitu faktual, keseimbangan antara

proses dan produk, keaktifan dalam proses penemuan, berfikir induktif dan

deduktif, serta pengembangan sikap ilmiah.

Ketiga definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPA

yakni untuk membuat siswa mampu memahami lingkungan alam sekitar dengan

kesadaran untuk bisa menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar. Dengan

berbekal ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru, siswa juga diharapkan

mampu untuk memahami arti daripada cinta akan lingkungan. Bukan sampai

disitu tapi juga siswa dituntut untuk bisa mampu mengatasi masalah-maslah yang

ada dilingkungan alam ini dengan pengetahuan yang telah didapat baik itu dari

lingkungan formal maupun lingkungan informal. Dalam pengimplementasian

materi tentunya bukan hanya bisa dilakukan dilingkungan formal tapi juga dapat

dilakukan dilingkungan informal, karena fokus utama Ilmu Pengetahuan Alama

(IPA) yakni adalah lingkungan alam sekitar artinya nyata dalam kehidupan.

Kekompakan adalah kunci utama siswa untuk bisa mencapai segala maksud

dan tujuan dari pembelajaran IPA, adanya kekompakan bukan hanya bisa

membuat siswa bisa sukses dalam teori dan dilingkungan informal tapi juga

mampu dan kompak untuk bekerjasama mengatasi masalah-masalah yang

berkaitan dengan lingkungan alam yang ada pada lingkungan non formal atau

dialam nyata anak. Dengan adanya model Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two

stray) diharapkan dapat mengembangkan keaktifan belajar sehingga hasil belajar

siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat meninggkat, sehingga

tercapailah Standar kopetensi dan Kopetensi Dasar yang diharapkan oleh para

Pendidik dan intansi-intansi yang ikut dalam pelaksanaan pendidikan, terkhusus

didalam dunia Pendidikan Sekolah Dasar.  Bukan hanya itu dengan sebuah model

two stay two stray diterapkan oleh guru di sekolah, juga berperan untuk

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal terutama masalah
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kesulitan dalam berinteraksi dengan sesama teman sekelas. Perlu kita ketahui

bahwa tercapainya tujuan dari suatu pembelajaran adalah salah satunya dengan

memperbanyak kegiatan siswa untuk melakukan interaksi baik terhadap guru

maupun terhadap teman sekelasnya. Interaksi yang dimaksud disini yakni

interaksi terarah, terarah pada sub pokok materi yang akan dibahas oleh siswa.

2.1.1. Pendekatan Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

a. Pengertian Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) merupakan model

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan

hasil dan informasi dengan kelompok lainnya (Spencer Kagan,1990:140). Hal ini

dilakukan dengan cara saling mengunjungi/bertamu antar kelompok untuk berbagi

informasi.

Model Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray) sangat diperlukan dan

bukan saja untuk mengatasi kesulitan belajar dan berinteraksi oleh siswa akan

tetapi juga membantu guru dalam mengajar siswa secara lebih dalam sehingga

dengan adanya pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) yang

diterapkan oleh guru lebih sistimatis dan bermutu.

b. Manfaat Pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Manfaat model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) yaitu,

membantu kelancaran pendidikan dan pengajaran di sekolah, artinya dengan

adanya model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) secara

intensif akan memberi dampak baik secara langsung maupun secara tidak

langsung yang akhirnya akan kembali pada keberhasilan pendidikan.

c. Cara-cara Pelaksanaan Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Pembagian kelompok dalam model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu

(Two Stay Two Stray) memperhatikan kemampuan akademis siswa. Guru

membuat kelompok yang heterogen dengan alasan memberi kesempatan siswa

untuk saling mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung, meningkatkan relasi
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dan interaksi antar ras, etnik dan gender serta memudahkan pengelolaah kelas

karena masing-masing kelompok memiliki siswa yang berkemampuan tinggi,

yang dapat membantu teman lainnya dalam memecahkan suatu permasalahan

dalam kelompok ( Jarolimek & Parker dalam Isjoni, 2009). Menurut Lin. A.

(2008) kelompok pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 4 orang diberi nomor

1, 2, 3 dan 4 dan masing-masing memiliki peran sebagai berikut:

Nomor 1 sebagai pemimpin/manajer yang mengatur kelompok dan memastikan

anggota menyelesaikan perannya dan bekerja secara kooperatif tepat pada

waktunya.

Nomor 2 sebagai pencatat yang mencatat jawaban kelompok dan hasil diskusi.

Nomor 3 sebagai teknisi/mengatur bahan yang mengumpulkan bahan untuk

kelompok dan membuat analisis teknik untuk kelompok.

Nomor 4 sebagai reflektor yang memastikan bahwa semua kemungkinan telah

digali dengan mengajukan pertanyaan: ada ide lain? Serta mengamati dinamika

kelompok.

Pada model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) setiap kelompok

terdiri dari 4 orang, keempat orang (A,B,C,D) bersama-sama mengkaji suatu

bahasan, kemudian siswa B dan C meninggalkan kelompok untuk bertamu ke dua

kelompok lainnya. Sementara siswa A dan D tinggal dalam kelompok dan

bertugas memberikan informasi hasil kerja kelompok kepada tamu yang datang

dari dua kelompok lain.

Cara belajar model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) menurut

Spencer Kangan (1990). sebagai berikut:

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat ssebagaimana biasa.

2. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan

dikerjakan bersama.

3. Setelah selesai, 2 anggota masing-masing kelompok diminta meninggalkan

kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua anggota kelompok lain.

4. Dua orang yang inggal dalam kelompok bertugas mensharing informasi dan

hasil kerja mereka ke t5amu mereka.
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5. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan apa

yang mereka temukan dari kelompok lain.

6. Setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka

semua.



17

Berikut ini bagan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) menurut

Lie, A. (2008). Yaitu :

Gambar 1 bagan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Keterangan:

Siswa B dan C bertugas mencari informasi artikel yang tidak dibahas oleh

kelompoknya dan berbagi hasil diskusi dengan kelompok yang dikunjungi. Siswa

A dan D bertugas memberikan informasi mengenai artikel yang telah dibahas oleh

kelompoknya kepada tamu yang berkunjung.

d. Fungsi Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

digunakan untuk mengatasi kebosanan anggota kelompok, karena guru biasanya

membentuk kelompok secara permanen. Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two

17

Berikut ini bagan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) menurut

Lie, A. (2008). Yaitu :

Gambar 1 bagan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Keterangan:

Siswa B dan C bertugas mencari informasi artikel yang tidak dibahas oleh

kelompoknya dan berbagi hasil diskusi dengan kelompok yang dikunjungi. Siswa

A dan D bertugas memberikan informasi mengenai artikel yang telah dibahas oleh

kelompoknya kepada tamu yang berkunjung.

d. Fungsi Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

digunakan untuk mengatasi kebosanan anggota kelompok, karena guru biasanya

membentuk kelompok secara permanen. Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two

17

Berikut ini bagan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) menurut

Lie, A. (2008). Yaitu :

Gambar 1 bagan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Keterangan:

Siswa B dan C bertugas mencari informasi artikel yang tidak dibahas oleh

kelompoknya dan berbagi hasil diskusi dengan kelompok yang dikunjungi. Siswa

A dan D bertugas memberikan informasi mengenai artikel yang telah dibahas oleh

kelompoknya kepada tamu yang berkunjung.

d. Fungsi Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

digunakan untuk mengatasi kebosanan anggota kelompok, karena guru biasanya

membentuk kelompok secara permanen. Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two



18

Stray) memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan anggota kelompok lain.

Menurut Lie, A. (2008) membentuk kelompok berempat memiliki kelebihan yaitu

kelompok mudah dipecah menjadi berpasangan, lebih banyak ide muncul, lebih

banyak tugas yang bisa dilakukan dan guru mudah memonitor. Kekurangan

kelompok berempat adalah membutuhkan lebih banyak waktu, membutuhkan

sosialisasi yang lebih baik, jumlah genap menyulitkan proses pengambilan suara,

kurang kesempatan untuk kontribusi individu dan mudah melepaskan diri dari

keterlibatan.

e. Tujuan Model Pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Tipe Two Stay Two

Stray)

Penilaian dalam model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay

Two Stray) tidak berbeda dengan model pembelajaran kooperatif tipe lainnya.

Siswa mendapat nilai pribadi dan nilai kelompok. Siswa saling membantu dalam

mempersiapkan diri untuk tes kemudian masing-masing mengerjakan tes sendiri-

sendiri dan menerima nilai pribadi. Nilai kelompok dapat diperoleh dari nilai

terendah yang didapat oleh siswa dalam kelompok atau diambil dari rata-rata nilai

semua anggota kelompok dari “sumbangan” setiap anggota. Nilai kelompok juga

dapat diperoleh dari sumbangan poin di atas nilai rata-rata mereka, hal ini untuk

menjaga rasa keadilan dan mengurangi perasaan negative (merasa dirugikan) oleh

siswa yang lemah.
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Tabel 2
Berikut ini tabel Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar
IPA SD kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2012/2013.

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

9. Memahami perubahan
kenampakan permukaan bumi dan
benda langit

9.1 Mendeskripsikan perubahan
kenampakan bumi.

9.2 Mendeskripsikan posisi bulan dan
kenampakan bumi dari hari ke hari.

f. Pendekatan Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)

Menurut Arend, 2004 (dalam Risnawati, 2005) menyatakan bahwa

pembelajaran yang menggunakan metode kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai

berikut.

a. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi

belajarnya

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan

rendah.

c. Bila mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, suku, budaya dan jenis

kelamin yang berbeda-beda.

d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu

Menurut Barba, 1995 (dalam Susanto, 1999) belajar kooperatif adalah strategi

pembelajaran kelompok kecil yang digunakan untuk:

a. Meningkatkan kemampuan akademik melalui kolaborasi kelompok

b. Memperbaiki hubungan antar siswa yang berbeda latar belakang etnik dan

kemampuannya

c. Mengembangkan keterampilannya untuk memecahkan masalah melalui

kelompok

Menurut Lie, A (2004:12), model pembelajaran kooperatif atau disebut juga

dengan pembelajaran gotong-royong merupakan sistem pengajaran yang memberi
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kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam

menyelesaikan tugas-tugas yang terstruktur.

Beberapa definisi tersebut bahwa dalam pendekatan pembelajaran kooperatif

harus ada kerja sama yang baik yakni; saling menghargai antar angota kelompok,

mau menerima walaupun berbeda latar belakang etnis dan kemampuan. Dalam

model Dua Tinggal Dua Tamu (Tipe Two Stay Two Stray) secara khusus juga

mempunyai bentuk pendekatan yang sama dari definisi diatas yakni setiap siswa

yang sudah dibentuk kelompok harus bisa menerima siswa walau berbeda latar

belakang dan kemampuan akademik, karena semua ini bertujuan untuk

mengembangkan keterampilannya untuk memecahkan masalah-masalah melalui

kelompok kecil tersebut.

2.1.2. HASIL BELAJAR

a. Pengertian Hasil Belajar

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:250), hasil belajar merupakan hal

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi

siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut

terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari

sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran.
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b. Perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6

aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan

penilaian.

2. Ranah Afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai,

organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar Menurut Munadi (Rusman,

2012:124) antara  lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor Internal

a. Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang

prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat

jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik

dalam menerima materi pelajaran.

b. Faktor Psikologis. Setiap indivudu dalam hal ini peserta didik pada dasarnya

memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut

mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi

intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya

nalar peserta didik.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengurhi hasil belajar.

Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. Belajar pada

tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat

berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi hari yang

kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk bernafas lega.

b. Faktor Instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan

dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan.
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Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. Faktor-faktor instrumental

ini berupa kurikulum, sarana dan guru.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk

dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini

dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi.
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2.2. Kajian Hasil Penelitianyang Relevan

Kajian yang Relevan

Penelitian tentang model Two Stay Two Stray sebelumnya pernah diuji atau

diteliti oleh beberapa orang. Penelitian ini relevan dengan penelitian:

1. Farida sepriana putrid, yang telah melakukan penelitian tentang Penerapan

pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray (Ts-Ts) dalam meningkatkan

Keaktifan belajar siswa  PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII B SMP

Negeri 2 pitu ngawi dengan hasil dapat dilihat dari tercapainya indikator-

indikator keaktifan belajar matematika sebagai berikut: (1) menjawab

pertanyaan dari 20,84% sebelum tindakan menjadi 70,84% pada akhir

tindakan, (2) mengajukan pertanyaan dari 16,67% sebelum tindakan menjadi

45,84% pada akhir tindakan, (3) mengemukakan pendapat dari 8,34% sebelum

tindakan menjadi 37,50% pada akhir tindakan, (4) mempresentasikan hasil

pekerjaannya dari 12,50% sebelum tindakan menjadi 50% pada akhir

tindakan.

Kelebihan Penerapan pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray (Ts-

Ts) dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika dan dapat dilihat dari

hasil yang telah tertera diatas.

Kelemahan dari model ini yakni manajemen waktu yang digunakan

terlalu lama. Tindak lanjut dari hasil penelitian Farida sepriana putrid adalah

mempertahankan pencapaian indikator-indikator namun lebih fokusnya lagi ke

manajemen waktunya.

2. Nanang Khuzaini, melakukan penelitian tentang Meningkatkan Minat dan

Prestasi Belajar Matematika dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

TSTS (Two Stay Two Stray) Pokok Bahasan Trigonometri Siswa Kelas XB

Man Goden Yogyakarta, dapat dilihat hasil yang dicapai sebagai berikut:

adanya peningkatan prestasi belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2, sebesar

66,73 menjadi 79,60. Bedasarkan data-data yang telah disajikan, maka peneliti
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menganggap bahwa dari semua hasil yang telah diperoleh tersebut dapat

menjawab permasalahan yang di ajukan dalam penelitian, yaitu meningkatkan

prestasi belajar siswa.

Kelebihan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) ini

dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika.

Kelemahan model Dua Tinggal Dua Tamu ini membutuhkan waktu

yang cukup lama dalam proses penelitian di Sekolah.

3. Tika Risti Mulawati, melakukan penelitian tentang Peningkatan Keterampilan

Diskusi Siswa Kelas X SMA N 1 Pleret, Bantul Melalui Model Pembelajaran

Two Stay Two Stray, hasil yang di capai dalam penelitian sebagai berikut:

hasil yang diperoleh yaitu persentase ketercapaian indikator keterampilan

diskusi mengalami peningkatan pada setiap siklus. Secara produk, siswa

dalam berdiskusi pada saat pratindakan dengan skor rata-rata 7,31 dan pada

akhir pelaksanaan tindakan yakni siklus 3 menjadi 20,90. Kemampuan siswa

dalam berdiskusi mengalami peningkatan sebesar 13,59.

Kelebihan model yang digunakan dalam penelitian ini bahwa

pembelajaran diskusi dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat

meningkatkan keterampilan diskusi siswa kelas XC SMA N 1 Pleret, Bantul.

Kelemahan model yang digunakan ini adalah siswa kurang memahami

model Two Stay Two Stray dengan baik dan manajemen waktu di butuhkan

cukup lama.
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2.3. Kerangka Berfikir

Pada pembelajaran IPA ada sebagian siswa yang merasa kesulitan dalam

memahami suatu materi. Dengan beragam macam materi dalam pembelajaran IPA

akan membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahaminya. Mereka akan

menjadi sukar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Metode

ceramah sering dipandang sudah biasa bahkan cenderung membuat siswa merasa

bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, hal ini berdampak pada siswa

terutama dalam prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan

model-model pembelajaran yang dapat menjadikan siswa menjadi lebih aktif dan

kreatif sehingga hasil belajar siswa mengalami peninggkatan. Oleh karena itu

penulis mencoba mengangkat masalah tentang hasil belajar siswa melalui model

Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) terhadap pokok bahasan IPA.

Dalam hal ini siswa dilatih keterampilan yang spesifik untuk membantu sesama

temannya bekerja sama dalam satu permainan kelompok agar mampu dan bisa

bekerja sama dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru.

Penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang

kemampuannya heterogen. Pengelompokan heterogenitas (Lie, A 2004: 41)

merupakan ciri-ciri yang menonjol dalam metode pembelajaran kooperatif.

Kelompok heterogenitas bisa dibentuk dengan memperhatikan keanekaragaman

gender dan kemampuan akademis. Kelompok ini biasanya terdiri dari satu orang

berkemampuan akademis tinggi, dua orang dengan kemampuan sedang, dan satu

lainnya dari kelompok kemampuan akademis kurang. Selama kerja kelompok,

tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu

teman sekelompok mencapai ketuntasan (Slavin 1995: 73). Dua Tinggal Dua

Tamu (Two Stay Two Stray) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif

yang melibatkan seluruh siswa dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran.

Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama

membagi ide-ide dengan cara berdiskusi mengenai materi pelajaran sampai semua

anggota tim memahami materi pelajaran tersebut sebagai persiapan. Dengan

aplikasi model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray),
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diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa yang dapat diukur dalam

2 aspek, yaitu kognitif dan afektif. Lie, A (2008), model pembelajaran Dua

Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) terdiri dari 5 komponen utama, yaitu :

Persiapan, Presentasi Guru, Kegiatan Kelompok, Formalisasi, dan Evaluasi

Kelompok dan Penghargaan.

Model ini sering dipandang sebagai model yang paling kompleks

dibandingkan dengan model lain dalam pembelajaran kooperatif. Dalam

penerapan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray), kelas dibagi

menjadi beberapa kelompok, beranggotakan 4 orang siswa. Masing-masing

anggota kelompok dengan karakteristik yang berbeda (heterogen) yang didasarkan

atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu.

Bedasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir

dari penerapan model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) dapat

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).



27

Gambar 2 Kerangka Berfikir
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2012/2013.
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2.4. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, maka peneliti mengunakan hipotesis

sebagai berikut:

Penerapan Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) dapat

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas 4 SDN RANDUACIR 01

Salatiga  Tahun Pelajaran 2012/2013.


