
 

 

 

 

 

 

    

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe TSTS 

 

 

Salah satu model dalam pembelajaran kooperatif adalah TSTS, di dalam 

bahasa Indonesia di terjemahkan sebagai dua tinggal dua tamu. Model 

belajar mengajar TSTS ini dikembangkan oleh Kagan (dalam Lie, 2002: 

61). Model ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 

semua tingkat usia anak didik (Lie:2002: 61). Sesuai dengan namanya, 

model ini merupakan salah satu bentuk kelompok yang anggotanya 4 

orang, dimana 2 diantaranya akan tinggal sebagai pemberi informasi bagi 

kelompok lain yang datang bertamu, sedangkan dua orang lainnya akan 

berkunjung ke kelompok lain guna mencari informasi lebih lanjut 

mengenai tugas yang ada (Lie, 2002:54). 

 

Enggen dan Kauchak (dalam Trianto (2007: 42)) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran 

yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan 

bersama.  Menurut Slavin (1995:284) pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok kecil, saling 

membantu dalam memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas atau 
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kegiatan lain agar semua siswa dalam kelompok mencapai hasil belajar 

yang tinggi.  

Pembelajaran kooperatif  seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim (2000:7) 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif  untuk menuntaskan 

materi belajarnya, 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, 

sedang, dan rendah, 

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin berbeda – beda, 

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

Pembelajaran kooperatif tipe TSTS merupakan model pembelajaran 

kooperatif, dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 

siswa dalam kelompok dan bekerjasama saling ketergantungan yang 

positif serta bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran 

yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota 

kelompok yang lain. 

 

Tehnik belajar-mengajar TSTS dikembangkan oleh Kagan (dalam Lie, 

2000:16). TSTS merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif, 

TSTS memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil 

dan informasi dengan kelompok yang lainnya.  
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Tehnik belajar struktur dua tinggal dua tamu dapat digunakan di dalam 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.  Adapun 

tahapan-tahapan dari struktur dua tinggal dua tamu adalah sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja sama di dalam kelompok berempat seperti biasa. 

2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua 

kelompok yang lain. 

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi mereka ke tamu mereka masing-masing. 

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

melaporkan temuan mereka ke kelompok lain. 

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka 

 

Dilihat dari tahap-tahap yang telah dituliskan di atas, maka dapat dilihat 

bahwa struktur dua tinggal dua tamu itu mirip dengan pembelajaran 

Jigsaw, namun pada metode ini tidak ada tim ahli.  Baik siswa yang 

tinggal maupun yang menjadi tamu harus mengetahui materi yang akan 

disampaikan kepada tamu maupun masalah yang akan dibahas ke 

kelompok lain.  Sehingga siswa dapat menerapkan ciri-ciri belajar 

kooperatif, yaitu saling ketergantungan positif antar anggota kelompok.  

Siswa dapat lebih aktif di dalam proses pembelajaran.  Terlihat bahwa 

pembelajaran kooperatif  tipe TSTS ini didesain tidak hanya untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab secara mandiri tetapi juga dituntut 

untuk saling ketergantungan secara positif terhadap anggota 
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sekelompoknya.  Sehingga akan timbul rasa tanggung jawab bersama 

dalam diri siswa untuk dapat meningkatkan prestasi kelompoknya.  

 (Lie, 2002 :60-61)  

 

 

B. Model Pembelajaran Gallery Walk (GW) 

 

Gallery Walk terdiri atas dua kata yaitu Gallery dan Walk. Gallery adalah 

pameran. Pameran merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk, 

karya atau gagasan kepada khalayak ramai. Misalnya pameran buku, 

lukisan, tulisan dan lain sebagainya. Sedangkan Walk artinya berjalan, 

melangkah (Ismail, 2008:89) 

 

Menurut Silberman (2006:274), GW  atau Galeri Belajar merupakan suatu 

cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari selama ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, GW merupakan suatu model pembelajaran 

yang mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk menemukan 

pengetahuan baru dan dapat mempermudah daya ingat, karena sesuatu 

yang dilihat itu secara langsung. GW juga dapat memotivasi keaktifan 

siswa dalam proses belajar, sebab bila sesuatu yang baru ditemukan 

berbeda antara satu dengan yang lainnya maka dapat saling  mengoreksi 

antara sesama siswa baik kelompok maupun antar siswa itu sendiri. 

 

Dengan menggunakan GW diharapkan dapat mengatasi kendala – kendala 

pembelajaran seperti materi pelajaran yang sulit diserap oleh siswa secara 

tidak maksimal. Sehingga hasil belajar siswapun belum maksimal, karena 

model ini dapat menghemat efisiensi waktu pelajaran dan siswa dapat 
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lebih mudah memahami pelajaran karena strategi ini memberikan 

kesempatan pada siswa untuk membuat suatu karya dan melihat langsung 

kekurang pahamannya dengan materi tersebut dengan melihat hasil karya 

teman yang lainnya dan dapat saling mengisi kekurangannya itu. 

 

Model GW atau galeri belajar adalah model pembelajaran yang dapat 

memaksa siswa untuk membuat suatu daftar baik berupa gambar maupun 

skema sesuai hal-hal apa yang ditemukan atau diperoleh pada saat diskusi 

disetiap kelompok untuk dipajang di depan kelas. Setiap kelompok menilai 

hasil karya kelompok lain yang digalerikan, kemudian dipertanyakan pada 

saat diskusi kelompok dan ditanggapi. Penggalerian hasil kerja dilakukan 

pada saat siswa telah mengerjakan tugasnya. Setelah semua kelompok 

melaksanakan tugasnya, guru memberi kesimpulan dan klarifikasi 

sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa. Dengan 

demikian mereka dapat belajar dengan lebih menyenangkan sehingga 

tujuan pembelajaran yang diharapkan bias tercapai. Strategi belajar 

mengajar, menurut David (1976:3) ialah a plan, method, or series of 

activities designe to achieves a particular educational good (P3G). 

Menurut pengertian ini strategi belajar mengajar meliputi rencana, metode, 

atau seperangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

mengajar tertentu. Untuk melaksanakan strategi tertentu diperlukan 

seperangkat metode pengajaran. 

 

Ada beberapa komponen dalam pemakaian model GW (Ghufron, 

2011:13). 
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 Komponen – komponen tersebut adalah : 

1. Guru, harus paham betul tentang model GW. 

2. Peserta didik, dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, hal ini perlu 

dipertimbangkan dalam pemakaian model GW. 

3. Alat atau bahan, bahan yang disiapkan adalah kertas plano atau flip cart 

dan spidol. 

 

Sebagaimana disebutkan bahwa banyak sekali strategi belajar baru dalam 

pembelajaran. Dari berbagai strategi baru dalam pembelajaran tersebut, 

sebenarnya bisa digunakan dalam proses pembelajara. Hal ini sebagai 

upaya pengembangan dari metode-metode lama yang kadang dianggap 

kurang banyak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

a. Langkah – langkah model GW 

1. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok 

2. Kelompok diberi kertas plano atau flip chart 

3. Tentukan topik atau tema pelajaran 

4. Hasil kerja kelompok ditempel di dinding 

5. Masing – masing kelompok berputar mengamati hasil kerja 

kelompok lain 

6. Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan 

oleh kelompok lain 

7. Koreksi bersama – sama 

8. Klarifikasi dan penyimpulan (Rodgres, 2000:14) 
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b. Kelebihan model GW 

1. Siswa terbiasa membangun budaya kerjasama memecahkan masalah 

dalam belajar 

2. Terjadi sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap tujuan 

Pembelajaran 

3. Membiasakan siswa bersikap menghargai dan mengapresiasi hasil 

belajar kawannya 

4. Mengaktifkan fisik dan mental siswa selama proses belajar 

5. Membiasakan siswa memberi dan menerima kritik 

 

c. Kelemahan model GW 

1. Bila anggota kelompok terlalu banyak akan terjadi sebagian siswa 

menggantungkan kerja kawannya 

2. Guru perlu ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan 

individu dan kolektif 

3. Pengaturan setting kelas yang lebih rumit (Ismail, 2008:90) 

 

C. Penguasaan Konsep  

 

 

Konsep merupakan salah satu pengetahuan yang harus dimiliki siswa 

karena konsep merupakan dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip.  

Konsep adalah suatu ide yang diterima oleh fikiran, mewakili hubungan-

hubungan yang mempunyai atribut sama.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Dahar (1989 : 79) yang menyatakan bahwa konsep adalah sesuatu yang 

diterima fikiran atau suatu ide yang diperoleh dari pengalaman atau hasil 

fikiran.   
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Gagne (dalam Dahar, 1989 : 81) berpendapat bahwa konsep adalah ide 

abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan benda atau symbol 

atau peristiwa tertentu dalam contoh atau bukan contoh dari ide abstrak itu.  

Sedangkan menurut Hamalik ( 2006 : 162) konsep adalah suatu kelas atau 

kategori stimuli atau objek yang memiliki ciri-ciri umum. 

Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, 

dan berfikir abstrak.  Setiap konsep tidak berdiri sendiri, melainkan setiap 

konsep berhubungan dengan konsep lain.  Semua konsep tersebut 

bersama-sama membentuk semacam jaringan pengetahuan dalam 

pengetahuan manusia.  Oleh karena itu pembelajaran seharusnya 

memperhatikan konsepsi awal siswa, sehingga siswa mendapat 

pengalaman mengkonstruksi pengalaman dengan benar, berdasarkan 

mekanisme interaksi yang terencana terhadap benda dilingkungan sekitar. 

 

Slameto (1991 : 137) menyatakan bahwa:“ Apabila sebuah konsep telah 

dikuasai oleh siswa, kemungkinan siswa dapat menggolongkan apakah 

contoh konsep yang dihadapi sekarang termasuk dalam golongan konsep 

yang sama ataukah golongan konsep yang lain, mengenal konsep lain 

dalam memecahkan masalah serta memudahkan siswa untuk mempelajari 

konsep-konsep kini.” Kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan 

Slameto, apabila siswa telah menguasai suatu konsep, maka besar 

kemungkinan siswa tersebut dapat dengan mudah memecahkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajarinya. 
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Kegunaan konsep menurut Hamalik (2001:164) yaitu: 

1. Konsep-konsep mengurangi kerumitan lingkungan 

2. Konsep membantu kita untuk mengidentifikasi sejumlah objek 

3. Konsep membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, lebih luas 

dan lebih maju 

4. Konsep dapat digunakan untuk mempelajari dua hal yang berbeda. 

 

Penguasaan atau pemahaman konsep merupakan perkembangan ilmu 

pengetahuan yang ilmiah dan berkesinambungan antara konsep yang satu 

dengan konsep yang lainnya.  Dalam belajar siswa harus melalui beberapa 

tahap dalam proses belajarnya, yaitu pengenalan konsep, hafalan, 

pemahaman konsep, dan berakhir pada aplikasi konsep.  

 

Penguasaan konsep pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi.  Menurut Thoha (1994:1) bahwa evaluasi merupakan kegiatan 

yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur 

untuk memperoleh kesimpulan.  Salah satu instrumen atau alat ukur yang 

biasa digunakan dalam evaluasi adalah tes.  Menurut Arikunto (2001:53) 

tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

 

Penguasaan konsep yang baik akan membantu  pemakaian konsep yang 

lebih kompleks.  Penguasaan konsep merupakan dasar dari penguasaan 

prinsip-prinsip teori, artinya untuk dapat meguasai prinsip dan teori harus 

dikuasai terlebih dahulu konsep-konsep yang menyusun prinsip dan teori 
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yang bersangkutan.  Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan konsep 

dan keberhasilan siswa, maka diperlukan tes yang akan dinyatakan dalam 

bentuk angka atau nilai tertentu.  Penguasaan konsep juga merupakan 

suatu upaya kearah pemahaman siswa untuk memahami hal-hal lain diluar 

pengetahuan sebelumnya.  Jadi, siswa dituntut untuk menguasai materi-

materi pelajaran selanjutnya.   

 

Untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai suatu konsep, menurut 

Hamalik (2002 : 166) terdapat empat hal yang harus diperbuat oleh siswa, 

yaitu: 

1. Siswa dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep bila dia 

melihatnya. 

2. Siswa dapat menyatukan ciri-ciri (properties) konsep tersebut. 

3. Siswa dapat memilih serta membedakan antara contoh-contoh dari yang 

bukan contoh. 

4. Siswa mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep 

tersebut. 

 

Pencapaian penguasaan konsep dapat diukur dengan menggunakan tes 

formatif.  Tes formatif dimaksudkan untuk mengetahui apakah siswa 

sudah menguasai bahan pelajaran secara menyeluruh.  Tes formatif dapat 

juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran, sehingga dapat 

diketahui tingkat penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah 

guru berikan.  Dengan mengetahui nilai hasil tes formatif, siswa dengan 

jelas dapat mengetahui bagian mana dari bahan pelajaran yang masih 
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dirasakan sulit.  Tes ini merupakan posttest atau tes akhir proses 

pembelajaran (Arikunto, 2001 : 36). 

 

D. Aktivitas Belajar Siswa 

 

Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas.  Tanpa aktivitas, 

kegiatan belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik.  Sadirman (2004: 

95) berpendapat bahwa “belajar adalah perbuatan, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan.  Tidak ada belajar kalau 

tidak ada aktivitas”. 

 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran mempunyai peran yang sangat 

penting.  Hal ini sesuai dengan pendapat Sadirman (2004: 99) bahwa: 

“dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas tidak 

mungkin proses belajar akan berjalan dengan baik.  Aktivitas dalam 

kegiatan belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

kegiatan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, 

mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan segala kegiatan yang 

dilakukan untuk dapat menunjang prestasi belajar.” Sebelum peneliti 

meninjau lebih jauh tentang aktivitas belajar, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui tentang pengertian dari aktivitas dan belajar.  

 

1. Aktivitas 

 

Menurut Mulyono (2001 : 26), Aktivitas artinya “kegiatan atau 

keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktifitas. 
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Menurut Sriyono aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan 

baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk 

belajar.  

 

2. Belajar 

 

Menurut Hamalik (2001: 28), belajar adalah “Suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek 

tingkah laku tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau 

budi pekerti dan sikap.  

Sedangkan, Sardiman (2003 : 22) menyatakan: “Belajar merupakan 

suatu proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang 

mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori”. 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan 

yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka 

mencapai tujuan belajar.  Aktivitas yang dimaksudkan di sini 

penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, seperti yang 

dikemukakan oleh Natawijaya (dalam Depdiknas ,2005 : 31), belajar 

aktif adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan 

siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh 

hasil belajar berupa perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan 

psikomotor”. 
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Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa 

dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

seperti : sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi 

tugas belajar, dan lain sebagainya. 

Seorang pakar pendidikan, Trinandita (1984) menyatakan bahwa ” hal 

yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah 

keaktifan siswa”. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan 

menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun 

dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas 

menjadi segar dan kondusif, masing - masing siswa dapat melibatkan 

kemampuannya semaksimal mungkin.  Aktivitas yang timbul dari siswa 

akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan 

yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

 

Berkenaan dengan hal diatas, Diedrich (dalam Sardiman, 2003:101) 

mengklasifikasikan aktivitas sebagai berikut: 

1. “Visual Activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral Activities, misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi salam, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3. Listening Activities, misalnya mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 
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4. Writing Activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing Activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor Activities, misalnya melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7. Mental Activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional Activities, misalnya menaruh minat, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang.” 

 

Dari bagian-bagian di atas, peneliti berfokus pada beberapa aktivitas 

yang dilakukan siswa dalam pembelajaran yang menunjang 

peningkatan aktivitas siswa. Aktivitas tersebut antara lain: 

1. Kemampuan bekerja sama dengan teman. 

2. Kemampuan melakukan kegiatan diskusi. 

3. Kemampuan bertukar informasi dengan teman. 

Hamalik (2004:175) mengungkapkan sebagai berikut. 

“Penggunaan aktivitas besar nilainya bagi pengajaran pada siswa, 

sebab: 

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri. 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral. 

3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa. 
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4. Siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

5. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 

6. Mempererat hubungan sekolah, masyarakat da orang tua dengan 

guru. 

7. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkrit sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan verbalitas. 

8. Pengajaran di sekolah menjadi lebih hidup sebagaimana aktivitas 

dalam kehidupan masyarakat. 

 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan 

aktivitas pada pembelajaran, siswa dapat mencari pengalaman sendiri, 

memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa, serta dapat 

mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran Biologi, siswa 

diharapkan benar-benar aktif, sehingga apa yang dipelajari akan lebih 

lam diingat agar diperoleh hasil yang maksimal. Suatu konsep mudah 

dipahami dan diingat oleh siswa bila konsep tersebut disajikan melalui 

prosedur dan langkah-langkah yang tepat, jelas dan menarik. Dengan 

demikian, guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai agar aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan. 

 

 

 


