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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY
TWO STRAY TERHADAP HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS IV

SD NEGERI 1 METRO TIMUR

Oleh

FITRI MARTIAS DININGSIH

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata
pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar IPS siswa
kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur. Jenis penelitian ini penelitian eksperimen.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Alat pengumpul data
berupa soal pilihan jamak yang sebelumnya telah diujikan dan dianalisis dengan
validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data berupa kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest kelas IV A 68,00 sedangkan nilai rata-
rata kelas IV B 74,25. Hasil perhitungan uji hipotesis menunjukan nilai sig (2-
tailed) 0,025, (0,025 < 0,05) sehingga H0 ditolak. Dari perhitungan tersebut dapat
diperoleh bahwa 2,5% model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray
dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Kata kunci: hasil belajar, IPS, model kooperatif, two stay two stray
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas pengetahuan dalam

rangka membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Pendidikan juga merupakan

salah satu sarana untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan siswa

melalui proses pembelajaran sebagai bekal bagi dirinya menjalani hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara (Kemendiknas 2003: 2).

Pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka mencari struktur

kurikulum, sistem pendidikan, dan model pembelajaran yang efektif dan

efesien. Upaya tersebut antara lain perubahan dan perbaikan kurikulum,

peningkatan daya dukung sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu para

pendidik dan siswa. Pendidikan yang diharapkan di masa mendatang adalah

pendidikan yang mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan

kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki

kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, sekolah sebagai
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tempat penyelenggara pendidikan harus mampu mewujudkan tujuan

pendidikan yang diharapkan.

Fadillah (2014: 13) berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan

tentu tidak bisa terlepas dari kurikulum sekolah. Karsidi (2007: IV)

mengemukakan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar pada saat ini

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum

2013. Dalam hal ini SD Negeri 1 Metro Timur merupakan sekolah yang

menerapkan KTSP. Struktur KTSP untuk tingkat SD/MI disusun berdasarkan

standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan

salah satu ketentuannya memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan

pengembangan diri. Salah satu mata pelajaran yang termuat dalam kurikulum

tersebut adalah ilmu pengetahuan sosial (IPS).

Permendiknas No. 22 tahun 2006 menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial
(IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari
SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat
peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu
sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi
Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi (BSNP 2006: 175).

Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa

pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, pendidikan

IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional.

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa
tujuan pendidikan IPS meliputi (1) mengenal konsep-konsep yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki
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kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,
memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3)
memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan; dan (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja
sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat
lokal, nasional, dan global (BSNP 2006: 175).

Tujuan-tujuan pendidikan IPS dapat tercapai apabila pelaksanaan

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Tujuan tersebut dapat tercapai

apabila dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang

tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa. Joyce dan Weil (dalam Sagala

2013: 176) menjelaskan model pembelajaran adalah suatu deskripsi dari

lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-

kursus, desain unit-unit pelajaran dan pembelajaran, perlengkapan belajar,

buku-buku pelajaran, buku-buku kerja, program multimedia, dan bantuan

belajar melalui program komputer. Komalasari (2010: 57) mendefinisikan

model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.

Pemilihan model pembelajaran di kelas hendaknya sesuai dengan prinsip-

prinsip pengembangan KTSP. Trianto (2009: 67) menyatakan salah satu

prinsip pengembangan KTSP ialah berpusat pada potensi, pengembangan,

kebutuhan, dan kepentingan siswa, dan lingkungannya (student centered).

Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa ialah model

pembelajaran kooperatif.

Hasil observasi yang diperoleh peneliti di SD Negeri 1 Metro Timur dapat

diketahui bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih rendah,
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proses pembelajaran masih didominasi oleh guru (teacher centered), siswa

belum semua terlihat aktif dalam proses pembelajaran, siswa belum

ditempatkan sebagai subjek belajar yang harus dibekali kemampuan bekerja

sama, memiliki tanggung jawab akan tugasnya, serta mampu menghargai

orang lain. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya hasil belajar IPS siswa yang

tampak pada hasil dokumentasi nilai ujian tengah semester ganjil SD Negeri

1 Metro Timur sebagai berikut.

Tabel 1. Data nilai hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro
Timur

No. KKM Kelas Nilai Jumlah
Siswa

Persentase
Ketuntasan

Rata-rata
Kelas

1.
75

IV A
≥75 4 20%

66,80
2. <75 16 80%
3.

IV B
≥75 4 20%

63,20
4. <75 16 80%

(Sumber: Dokumentasi ujian tengah semester ganjil)

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa di kelas IV B masih banyak siswa

yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah

ditentukan yaitu 75, dari seluruh siswa kelas IV B yang berjumlah 20 orang

siswa, hanya ada 4 orang siswa atau sekitar 20% siswa yang telah mencapai

KKM dan 16 orang siswa atau sekitar 80% siswa yang belum mencapai KKM

dengan nilai rata-rata kelas sebesar 63,20. Nilai rata-rata kelas IV A sebesar

66,80 dengan jumlah siswa yang mencapai KKM dan belum mencapai KKM

sama dengan jumlah siswa pada kelas IV B, oleh sebab itu peneliti memilih

kelas IV B sebagai kelas eksperimen karena nilai rata-rata kelas IV B lebih

rendah dari nilai rata-rata kelas IV A, sedangkan kelas IV A sebagai kelas

kontrol.
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Setelah mengetahui beberapa permasalahan di atas, perlu adanya solusi untuk

perbaikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 1

Metro Timur. Salah satunya dengan model pembelajaran yang mampu

memotivasi siswa, membuat siswa terlihat aktif dan memiliki tanggungjawab

akan tugasnya serta menghargai orang lain. Salah satu model pembelajaran

yang bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa

adalah model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray. Huda (2014:

207) menyatakan model pembelajaran tipe two stay two stray dikembangkan

oleh Spencer Kagan dan dapat digunakan untuk semua mata pelajaran pada

tingkatan usia siswa baik di kelas tinggi maupun rendah.

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray ini, siswa

dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen, masing-masing kelompok

terdiri dari 4 siswa. Mereka berdiskusi atau bekerja sama membuat laporan

suatu peristiwa dengan tema tertentu yang disampaikan guru. Setelah selesai,

dua siswa dari masing-masing kelompok akan bertamu ke kelompok lain.

Dua siswa yang tinggal dikelompoknya bertugas membagi hasil kerja atau

menyampaikan informasi kepada tamu mereka. Siswa yang menjadi tamu

mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri. Mereka melaporkan hal

yang didapat dari kelompok lain, kemudian siswa membuat laporan tentang

hasil diskusi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two
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Stay Two Stray terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 1

Metro Timur Tahun Pelajaran 2016/2017?”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan rendahnya hasil

belajar di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut.

1. Rendahnya hasil belajar mata pelajaran IPS.

2. Proses pembelajaran IPS masih berpusat pada guru (teacher centered).

3. Siswa belum ditempatkan sebagai subjek belajar yang harus dibekali

kemampuan bekerja sama, memiliki tanggung jawab akan tugasnya, serta

mampu menghargai orang lain.

4. Siswa belum semua terlihat aktif dalam proses pembelajaran.

5. Guru belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay

two stray dalam kegiatan pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah dalam

penelitian ini pada hasil belajar IPS aspek kognitif. Oleh karena itu, peneliti

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray untuk

melihat pengaruh hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur

Tahun Pelajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian

yakni, “Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan
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model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar

IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur Tahun Pelajaran 2016/2017?”.

E. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah, perlu

ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan pada

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap

hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur Tahun Pelajaran

2016/2017.

.
F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian eksperimen ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi:

1. Siswa

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray diharapkan dapat

saling membantu memecahkan masalah serta saling mendorong satu sama

lain untuk berprestasi dan melatih untuk bersosialisasi.

2. Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dan

diharapkan nantinya guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan

pendekatan yang bervariasi  dalam rangka memperbaiki kualitas

pembelajaran bagi siswanya.
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3. Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Metro Timur maupun

Sekolah Dasar di sekitar yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray tersebut.

4. Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah ilmu dan pengalaman yang berharga

guna menghadapi permasalahan dimasa depan dan menjadi sarana

pengembangan wawasan mengenai pendekatan pembelajaran.

5. Peneliti Lanjutan

Memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih

mendalam mengenai model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen.

2. Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe two stay

two stray dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur.

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur.

4. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Metro Timur semester genap

Tahun Pelajaran 2016/2017.
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Belajar

a. Pengertian Belajar

Perubahan seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu merupakan

hasil dari proses belajar. Perubahan yang terjadi melalui belajar tidak

hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk hidup

(life skill) bermasyarakat meliputi keterampilan berpikir (memecahkan

masalah), keterampilan sosial, dan yang tidak kalah pentingnya adalah

nilai dan sikap. Akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi dalam

diri seseorang merupakan hasil proses belajar. Yang harus digaris

bawahi bahwa perubahan hasil belajar diperoleh karena individu yang

bersangkutan berusaha untuk belajar.

Gagne (dalam Susanto 2013: 1) menyatakan belajar adalah suatu

proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat

pengalaman. Belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan,

dan tingkah laku. Hamalik (dalam Susanto 2013: 3) belajar adalah

memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman.
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Hamalik (dalam Susanto 2013: 3) menegaskan bahwa belajar adalah

suatu proses perubahan tingkah laku individu atau seseorang melalui

interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan Sunaryo (dalam

Komalasari 2010: 2) berpendapat bahwa belajar merupakan suatu

kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu

perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan,

sikap, dan keterampilan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan belajar

sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya

dan individu dengan lingkungannya. Dimana dalam suatu kegiatan

seseorang membuat atau menghasilkan serta memperoleh motivasi

dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.

b. Teori Belajar

Banyak teori belajar yang dikembangkan dan mempengaruhi

pelaksanaan pendidikan. Teori belajar dibuat dan disusun untuk

menjelaskan keadaan sebenarnya tentang pelaksanaan pendidikan.

Winataputra (2008: 1.6-1.15) mengemukakan beberapa teori belajar

sebagai berikut.

1) Teori Belajar Behavioristik

Teori belajar behavioristik mendefinisikan bahwa belajar

merupakan perubahan tingkah laku, khususnya perubahan kapasitas

siswa untuk beperilaku (yang baru) sebagai hasil belajar, bukan

sebagai hasil proses pematangan (atau pendewasaan) semata.
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Perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan

yang akan memberikan beragam pengalaman kepada seseorang.

2) Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif memandang bahwa pada dasarnya setiap

orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan segala sesuatu

senantiasa dipengaruhi oleh tingkat-tingkat perkembangan dan

pemahamannya atas dirinya sendiri. Setiap orang memiliki

kepercayaan, ide-ide dan prinsip yang dipilih untuk kepentingan

dirinya.

3) Teori Belajar Sosial

Teori ini menjelaskan tentang pengaruh penguatan dari luar diri

atau lingkungan seorang siswa, dan aktifitas kognitif dari dalam

diri siswa digabungkan dengan filsafat dasar teori belajar

humanistik, yaitu “memanusiakan manusia”, terhadap kemampuan

siswa belajar melalui cara “modelling” atau mencontoh perilaku

orang lain.

4) Teori Belajar Humanistik

Teori belajar humanistik manjelaskan bahwa belajar merupakan

suatu proses di mana siswa mengembangkan kemampuan pribadi

yang khas dalam bereaksi terhadap lingkungan sekitar.

5) Teori Belajar Konstruktifis

Teori belajar konstruktifis memaknai belajar sebagai proses

mengonstruksi pengetahuan melalui proses internal seseorang dan

interaksi dengan orang lain. Hasil belajar akan dipengaruhi oleh
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kompetensi dan struktur intelektual seseorang. Hasil belajar

dipengaruhi pula oleh tingkat kematangan berpikir, pengetahuan

yang telah dimiliki sebelumnya, serta faktor lainnya seperti konsep

diri dan percaya diri dalam proses belajar.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan teori yang

mendukung desain pembelajaran pada penelitian ini ialah teori belajar

konstruktifis karena teori belajar ini memaknai belajar sebagai proses

mengonstruksi pengetahuan melalui proses internal seseorang dan

interaksi dengan orang lain. Hasil belajar akan dipengaruhi oleh

kompetensi dan struktur intelektual seseorang serta tingkat

kematangan berpikir, pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya,

dan juga faktor lainnya seperti konsep diri dan percaya diri dalam

proses belajar.

c. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu hal yang diperoleh dari proses belajar

mengajar. Melalui hasil belajar, tujuan pembelajaran dapat diukur

apakah sudah tercapai atau belum tercapai.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh
Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 1
penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan
informasi/bukti tentang capaian pembelajaran siswa dalam
kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi
pengetahuan,  dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara
terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran
(Permendikbud 2014: 2).
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Suprijono (2015: 5) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah pola-

pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap,

apresiasi dan keterampilan. Benjamin S. Bloom (dalam Suprijono,

2015: 6) mendefinisikan hasil belajar mencakup kemampuan kognitif,

afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge

(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan,

meringkas, dan contoh), application (menerapkan), analysis

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan,

membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif

adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons),

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization

(karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine,

dan rountinized.

Susanto (2013: 5) mengemukakan hasil belajar adalah perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek

kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar.

Terjadinya perubahan perilaku tersebut dapat diamati dan diukur

dalam bentuk perubahan pengetahuan siswa sebagai hasil belajar dan

proses interaksi dengan lingkungannya yang diwujudkan melalui

pencapaian hasil belajar.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan hasil belajar

adalah suatu perubahan yang dialami oleh siswa setelah mengikuti

kegiatan belajar, melalui pengumpulan informasi untuk mengetahui
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tingkat keberhasilan siswa dalam materi pelajaran di sekolah. Pada

penelitian ini, hasil belajar yang diamati difokuskan pada ranah

kognitif pada kata kerja operasional “menyebutkan”, “menjelaskan”,

dan “mengklasifikasikan” serta “menentukan”.

2. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengarah pada tercapainya

tujuan belajar yang telah dirumuskan. Menurut Undang-Undang Nomor

20 (2003: 2) tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 mendefinisikan

pembelajaran sebagai proses interaksi siswa dengan guru dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar.

Wenger (dalam Huda, 2014: 2) menyatakan bahwa pembelajaran

bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak

melakukan aktivitas lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang

berhenti dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa

terjadi dimana saja dan pada level yang berbeda-beda, secara individual,

kolektif, ataupun sosial.

Kosasih (2013: 21) mendefinisikan pembelajaran adalah proses kegiatan

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam situasi

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hamalik (dalam

Kosasih 2013: 21) menjelaskan pembelajaran merupakan suatu proses

yang berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap, yakni tahap

persiapan, pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut.
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Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa

pembelajaran adalah sebagai proses interaksi siswa dengan guru dan

sumber belajar yang terjadi di sekolah untuk mencapai suatu tujuan serta

berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap. Proses belajar tersebut

terjadi secara sadar maupun tidak sadar.

B. Model Pembelajaran

Selama proses pembelajaran guru harus menggunakan model pembelajaran

agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Rusman (2014: 133)

menyatakan model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing

pembelajaran di kelas atau yang lain.

Suprijono (2012: 46) mengemukakan bahwa model pembelajaran ialah pola

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas

maupun tutorial. Sedangkan Suwarjo (2008: 97) menyatakan model

pembelajaran merupakan sebuah proses yang disusun secara sistematis dan

terencana untuk melakukan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa model

pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran yang disusun secara sistematis

untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan pembelajaran yang

tergambar dari awal sampai akhir sesuai pola yang digunakan untuk mencapai

suatu tujuan pembelajaran.
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C. Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

menekankan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Model ini dapat

membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan intelektual, sosial dan

menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat.

Slavin (dalam Fathurrohman 2015: 45) model pembelajaran kooperatif adalah

suatu model pembelajaran dimana upaya-upaya berorientasi pada tujuan

bersama. Dengan kata lain, pembelajaran kooperatif adalah bentuk

pembelajaran yang menggunakan pendekatan melalui kelompok kecil siswa

untuk bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai

tujuan belajar.

Rusman (2014: 202) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari

empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.

Art dan Newman (dalam Huda 2014: 32) mengemukakan bahwa model

pembelajaran kooperatif adalah suatu  kelompok kecil/siswa yang bekerja

sama dalam suatu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah

tugas, atau mencapai satu tujuan bersama.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran

kooperatif merupakan kegiatan belajar yang dilakukan secara berkelompok

yang beranggotakan 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat
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heterogen. Dalam kelompok tersebut anggota kelompok berkerja sama untuk

mengatasi sebuah masalah dalam mencapai tujuan belajar.

D. Tipe-tipe Model Pembelajaran Kooperatif

Pada dasarnya tipe-tipe dalam model pembelajaran kooperatif ini adalah sama

yaitu siswa diajarkan untuk bekerja sama dan diajarkan agar siswa mampu

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, namun pada proses

pelaksanaannya saja yang berbeda. Misalnya pada jumlah anggota dalam

penerapannya, ada tipe yang mengharuskan kelompok terdiri dari 4 siswa ada

tipe yang kelompok hanya terdiri dari 2 orang siswa.

Fathurrohman (2015: 53) memaparkan 35 tipe model pembelajaran kooperatif

yaitu.

(1) Student Team Achievement Division (STAD), (2) Team Assisted
Individualization (TAI), (3) Teams Games Tournament (TGT), (4)
Snowball Throwing, (5) Jigsaw, (6) Learning Togheter, (7) Cooperative
Learning Structures (CLS), (8) Group Investigation (GI), (9) Complex
Instruction, (10) Team Accelerated Intruction (TAI), (11) Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC), (12) Structured Dyadic
Methods (SDM), (13) Spontaneous Group Discusion (SGD), (14)
Numbered Head Together (NHT), (15) Team Product (TP), (16)
Cooperative Review (CR), (17) CO-OP CO-OP, (18) Think Pair Share
(TPS) , (19) Discusion Group (DG), (20) Make a Match, (21) Bertukar
Pasang, (22) Structured Numbered Heads, (23) Two Stay Two Stray, (24)
Keliling Kelompok, (25) Kancing Gemerincing, (26) Keliling Kelas, (27)
Role Playing, (28) Tea Party, (29) Berkirim salam dan soal, (30) Write
Around, (31) Listening Team, (32) Student Team Learning (STL), (33)
Inside Outside Circle, (34) Tari Bambu, dan (35) Paired Strory Telling
(PST).

Suprijono (2015: 108) mengemukakan sebelas tipe model pembelajraan

kooperatif sebagai beikut: (1) Jigsaw, (2) Think Pair Share (TPS), (3)

Numbered Head Together (NHT), (4) Group Investigation (GI), (5) Two Stay
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Two Stray (TSTS), (6) Make a Match, (7) Listening Team, (8) Inside-Outside

Circle, (9) Bamboo Dancing, (10) Point-Counter-Point, dan (11) The Power

Of Two.

Huda (2014: 197) menyatakan terdapat sepuluh tipe yang termasuk dalam

model pembelajaran kooperatif antara lain: (1) Team Games Tournament

(TGT), (2) Team Assisted Individualization (TAI), (3) Student Team

Achievement Division (STAD), (4) Numbered Head Together (NHT), (5)

Jigsaw, (6) Think Pair Share (TPS), (7) Two Stay Two Stray (TSTS), (8) Role

Playing, (9) Pair Check, dan (10) Cooperative Script.

Berdasarkan uraian tentang tipe-tipe model pembelajaran kooperatif di atas,

maka peneliti menetapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray untuk dicari pengaruhnya terhadap hasil belajar dalam penelitian yang

dilaksanakan peneliti.

E. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray

Model pembelajaran two stay two stray dikembangkan oleh Kagan pada

tahun 1990. Model pembelajaran ini cocok untuk digunakan di semua

mata pelajaran dan semua tingkatan usia siswa.

Suyatno (dalam Fathurrohman 2015: 90) model pembelajaran kooperatif

tipe two stay two stray adalah dengan cara siswa berbagi pengetahuan dan

pengalaman dengan kelompok lain dan dua siswa lainnya tetap

dikelompoknya untuk menerima dua orang dari kelompok lain, kerja
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kelompok, kembali ke kelompok asal, kerja kelompok, dan laporan

kelompok. Suprijono (2015: 112) menyatakan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray merupakan model pembelajaran yang

diawali dengan pembagian kelompok, kemudian berdiskusi untuk

memecahkan masalah yang diberi oleh guru dan selanjutnya bertukar

hasil diskusi dengan kelompok lain, setelah selesai bertukar kemudian

dicocokkan dan dibahas kembali bersama kelompok untuk membuat

kesimpulan.

Huda (2014: 207) mendefinisikan model kooperatif tipe two stay two

stray sebagai sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar dapat

saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan

masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi serta

melatih siswa untuk bersosialisasi.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray adalah model pembelajaran yang

memberikan kesempatan kepada kelompok untuk bertukar pengetahuan,

pengalaman, hasil diskusi antara satu kelompok dengan kelompok yang

lain. Dengan tujuan saling membantu memecahkan masalah serta saling

mendorong satu sama lain untuk berprestasi dan melatih untuk

bersosialisasi.
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2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay
Two Stray

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

yang dinyatakan oleh Fathurrohman (2015: 91) sebagai berikut.

a. Guru menyampaikan materi pelajaran atau permasalahan kepada
siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai.

b. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari
4-5 orang siswa secara heterogen dengan kemampuan berbeda-
beda baik tingkat kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah) maupun
jenis kelamin.

c. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau tugas untuk
dibahas dalam kelompok.

d. Siswa 2-3 orang dari tiap kelompok berkunjung ke kelompok lain
untuk mencatat hasil pembahasan LKS atau tugas dari kelompok
lain, dan sisa kelompok tetap di kelompoknya untuk menerima
siswa yang bertamu ke kelompoknya.

e. Siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya masing-masing dan
menyampaikan hasil kunjungannya kepada teman yang tetap
berada dalam kelompok. Hasil kunjungan dibahas bersama dan
dicatat.

f. Hasil diskusi kelompok dikumpulkan dan salah satu kelompok
mempresentasikan jawaban mereka, kelompok lain memberikan
tanggapan.

g. Guru memberikan klarifikasi terhadap jawaban yang benar.
h. Guru membimbing siswa merangkum pelajaran.
i. Guru memberikan penghargaan secara berkelompok.

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

yang dinyatakan oleh Huda (2014: 207) sebagai berikut.

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap
kelompoknya terdiri dari empat siswa. Kelompok yang dibentuk
merupakan kelompok heterogen, misalnya satu kelompok terdiri
dari satu siswa berkemampuan tinggi, dua siswa berkemampuan
sedang, dan satu siswa berkemampuan rendah. Hal ini dilakukan
karena model pembelajaran two stay two stray bertujuan untuk
memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membelajarkan
(peer tutoring) dan saling mendukung.

b. Guru memberikan subpokok bahasan pada tiap-tiap kelompok
c. Untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-

masing.
d. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan empat

orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada
siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berfikir.
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e. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok
meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain.

f. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan
hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain.
Tamu memohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri
untuk melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

g. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka.
h. Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil kerja mereka.

Sani (2014: 191) menjelaskan langkah-langkah melaksanakan

pembelajaran model kooperatif tipe two stay two stray sebagai berikut.

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah empat orang.
b. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu ke

kedua kelompok yang lain
c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan

hasil kerja dan informasi ke tamu mereka.
d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Kelompok
mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.

Lebih jelasnya, Sani (2014: 191) membuat skema pergantian anggota

kelompok dalam metode pembelajaran ini sebagai berikut.

Gambar 1. Diskusi Pertama dalam Pembelajaran
Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray.
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Gambar 2. Diskusi Kedua dalam Pembelajaran
Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray.

Komalasari (2010: 69) menjelaskan prosedur pembelajaran kooperatif

tipe two stay two stray sebagai berikut.

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 (empat) orang.
b. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu kedua

kelompok yang lain.
c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil

kerja dan informasi ke tamu mereka.
d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.
e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.

Berdasarkan uraian ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa prosedur

pembelajaran koopeatif tipe two stay two stray adalah sebagai berikut.

a. Guru menyampaikan materi pelajaran atau permasalahan kepada

siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai.

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok diskusi yang terdiri

dari 4 orang.

c. Siswa diberi topik permasalahan untuk didiskusikan bersama

kelompoknya.

d. Setelah selesai berdiskusi, siswa kemudian dibagi dua kelompok

dalam satu kelompok diskusi dengan ketentuan dua orang bertugas

untuk bertamu ke kelompok lainnya dan dua orang bertugas untuk
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membagikan hasil diskusi dan informasi kepada tamu yang

mengunjungi kelompoknya.

e. Setelah memperoleh informasi dari kelompok lain, dua orang yang

bertugas sebagai tamu mohon diri dan kembali ke kelompoknya untuk

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

f. Kelompok mencocokkan dan mempersentasikan hasil kerja mereka di

depan kelas.

g. Bersama guru, siswa menarik kesimpulan dari materi pembelajaran

hari ini berdasarkan hasil diskusi dan presentasi di depan kelas.

h. Guru memberikan apresiasi atas hasil kerja keras siswa.

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Two Stay Two Stray

a. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two
Stay

Sebagai suatu model pembelajaran, model kooperatif tipe two stay

two stray memiliki kelebihan-kelebihan. Fathurrohman (2015: 91)

menjelaskan kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe two

stay two stray yaitu dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan

tingkat usia siswa, model ini tidak hanya bekerja sama dengan

anggota kelompok, tetapi bisa juga bekerja sama dengan kelompok

lain yang memungkinkan terciptanya keakraban sesama teman dalam

suatu kelas dan lebih berorientasi pada keaktifan siswa.

Huda (2014: 207) menjelaskan kelebihan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray yakni dapat digunakan untuk semua
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mata pelajaran dalam semua tingkat usia dan melatih siswa untuk

bertanggungjawab dan saling membantu, serta saling mendorong

siswa untuk berprestasi.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray memiliki beberapa

kelebihan, yakni: 1) bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan

semua tingkat usia siswa; 2) melatih siswa untuk bertanggung jawab

dan saling berbagi serta memotivasi untuk saling berprestasi; 3)

memungkinkan terciptanya keakraban sesama teman dalam suatu

kelas; 4) kegiatan belajar siswa menjadi lebih bermakna; dan 5) lebih

berorientasi pada keaktifan siswa.

b. Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two
Stay

Selain memiliki kelebihan-kelebihan sebagaimana dijelaskan pada

kajian sebelumnya, model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray juga memiliki beberapa kelemahan. Fathurrohman (2015: 91)

menjelaskan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe two stay

two stray yakni jumlah siswa dalam satu kelas tidak boleh ganjil

harus berkelipatan empat, peralihan dari seluruh kelas ke kelompok

kecil, dan junjungan dari 2 orang anggota kelompok yang satu ke

kelompok lain membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan

kelas serta dapat menyita waktu pengajaran yang berharga. Selain itu,

guru juga harus membutuhkan banyak persiapan. Adapun Huda

(2014: 207) menyatakan bahwa kelemahan dari model pembelajaran
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kooperatif tipe two stay two stay meliputi membutuhkan banyak

waktu, membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, dan jumlah

kelompok genap menyulitkan pengambilan suara.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

kelemahan dari pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

meliputi: 1) membutuhkan waktu yang lama; 2) jumlah kelompok

genap menyulitkan pengambilan suara; 3) membutuhkan perhatian

khusus dalam pengelolaan kelas; dan (4) bagi guru, membutuhkan

banyak persiapan (materi, dana, dan tenaga).

F. Macam-macam Metode Pembelajaran yang digunakan dalam Kelas
Kontrol

1. Metode Ceramah

a. Pengertian Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang lebih banyak dipakai sejak

dulu dan dalam setiap pertemuan di kelas. Guru tidak mungkin

meninggalkan ceramah, walaupun hanya sekedar sebagai kata

pengantar pelajaran atau merupakan uraian singkat di tengah proses

pembelajaran.

Hamdayama (2014: 168) mengungkapkan bahwa metode ceramah

adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak

dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan

antara guru dan siswa dalam interaksi edukatif. Djamarah dan Zain

(2013: 97) menjelaskan metode ceramah merupakan metode yang
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boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini

telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan

anak didik dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

metode ceramah adalah metode klasik yang digunakan guru dalam

interaksi edukatif pada proses belajar mengajar yang mengutamakan

kemampuan berbicara. Metode ceramah selalu digunakan pada awal,

inti, dan akhir pembelajaran.

b. Kelebihan dan Kelemahan Metode Ceramah

1) Kelebihan Metode Ceramah

Sebagai suatu metode pembelajaran, metode ceramah memiliki

kelebihan. Hamdayama (2014: 169) mengungkapkan kelebihan

dari metode ceramah yaitu.

a) Guru mudah menguasai kelas karena guru
menyampaikan informasi dan materi secara langsung
dengan tatap muka langsung dengan siswa.

b) Metode dianggap paling ekonomis waktu dan biaya
karena waktu dan materi dapat diatur oleh guru secara
langsung, materi dan waktu pelajaran sangat ditentukan
oleh sistem nilai yang dimiliki oleh guru yang
bersangkutan.

c) Mudah dilaksanakan.
d) Dapat diikuti siswa dalam jumlah besar bisa juga dengan

menggunakan media sound sistem sehingga suara guru
yang sedang menerangkan bisa terdengar lebih keras
dengan jangkauan suara lebih jauh.

e) Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah
besar.

Djamarah dan Zain (2013: 97) menjelaskan kelebihan metode

ceramah yakni sebagai berikut.
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a) Guru mudah menguasai kelas.
b) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas.
c) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar.
d) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
e) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelebihan dari metode ceramah meliputi: 1) guru mudah

menguasai kelas; 2) metode yang paling ekonomis dari segi

waktu, biaya, dan pelaksanaannya; dan 3) guru mudah

menerangkan pelajaran dengan baik.

2) Kelemahan Metode Ceramah

Selain memiliki kelebihan, metode ceramah juga memiliki

beberapa kelemahan. Hamdayama (2014: 169) menjelaskan

kelemahan dari metode ceramah yakni.

a) Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian
kata-kata).

b) Siswa yang lebih tanggap dari sisi visual akan menjadi
rugi dan siswa yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih
besar menerimanya.

c) Bila terlalu lama membosankan.
d) Sukar mengontrol sejauhmana pemerolehan belajar

siswa.
e) Menyebabkan siswa pasif.

Sedangkan menurut Djamarah dan Zain (2013: 97-98)

kelemahan metode ceramah yaitu.

a) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata).
b) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) yang

besar menerimanya.
c) Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan.
d) Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik

pada ceramahnya, ini sukar sekali.
e) Menyebabkan siswa menjadi pasif.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelemahan dari metode ceramah meliputi: 1) kegiatan

pengajaran menjadi verbalisme; 2) siswa yang visual menjadi

rugi dan yang auditif dapat lebih besar menerimanya; 3) siswa

cepat bosan bila selalu digunakan dan terlalu lama

menggunakannya; dan 4) siswa menjadi pasif.

2. Metode Diskusi

a. Pengertian Metode Diskusi

Diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran

pendapat, permunculan ide-ide serta pengujian pendapat yang

dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu

untuk mencari kebenaran. Hamdayama (2014: 131) menyatakan

metode diskusi merupakan kegiatan tukar menukar informasi,

pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Sedangkan

Djamarah dan Zain (2013: 87) menjelaskan metode diskusi adalah

cara penyajian pelajaran, dimana siswa-siswa dihadapkan kepada

suatu masalah, yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang

bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa metode diskusi merupakan kegiatan tukar menukar informasi,

pendapat, dan pengalaman secara teratur untuk menyelesiakan suatu

masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, metode diskusi dapat



29

membantu siswa dalam mengungkapkan pendapatnya saat proses

pembelajaran berlangsung.

b. Kelebihan dan Kelemahan Metode Diskusi

1) Kelebihan Metode Diskusi

Sebagai suatu metode pembelajaran, metode diskusi memiliki

kelebihan. Hamdayama (2014: 134) menjelaskan kelebihan dari

metode diskusi yakni.

a) Menyadarkan siswa bahwa masalah dapat dipecahkan
dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan (satu jawaban
saja).

b) Menyadarkan siswa bahwa dengan berdiskusi mereka
saling mengemukakan pendapat secara kontruktif
sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik.

c) Membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat
orang lain, sekalipun berbeda dengan pendapatnya
sendiri dan membiasakan bersikap toleran.

d) Membiasakan siswa untuk berpikir kritis dan mau
mengemukakan ide-ide kritisnya.

Djamarah dan Zain (2013: 88) mengungkapkan kelebihan dari

metode diskusi yaitu.

a) Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide,
gagasan prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan
suatu masalah.

b) Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain.
c) Memperluas wawasan.
d) Membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat

dalam memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelebihan dari metode diskusi meliputi: 1) menyadarkan siswa

bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan seperti

berdiskusi; 2) membiasakan siswa menghargai pendapat orang
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lain; dan 3) membiasakan siswa untuk berpikir kritis dan mau

mengemukakan ide-idenya.

2) Kelemahan Metode Diskusi

Selain memiliki kelebihan, metode diskusi juga memiliki

beberapa kelemahan. Hamdayama (2014: 134) mengatakan

kelemahan dari metode diskusi adalah.

a) Tidak dapat dipakai pada kelompok besar.
b) Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas.
c) Apabila siswa tidak memahami konsep dasar

permasalahan maka diskusi tidak efektif.
d) Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara.
e) Biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih

formal.
f) Alokasi waktu yang sulit karena banyak memakan

waktu.

Djamarah dan Zain (2013: 88) menjelaskan kelemahan metode

diskusi yakni sebagai berikut.

a) Pembicaraan terkadang menyimpang, sehingga
memerlukan waktu yang panjang.

b) Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar.
c) Siswa mendapat informasi yang terbatas.
d) Mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara

atau ingin meninjilkan diri.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelemahan dari metode diskusi meliputi: 1) tidak dapat dipakai

pada kelompok yang besar; 2) siswa mendapatkan informasi

yang terbatas; dan 3) alokasi waktu yang sulit karena banyak

memakan waktu yang lama.
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3. Metode Tanya Jawab

a. Pengertian Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar atau menyajikan

materi melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan

siswa memahami materi tersebut. Hamdayama (2014: 107)

menjelaskan metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran

dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru

kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Djamara dan

Zain (2013: 95) berpendapat metode tanya jawab merupakan metode

yang  tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di

lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa metode tanya jawab adalah metode yang tertua dan sering

digunakan pada proses pembelajaran berlangsung, bentuk pertanyaan

yang harus dijawab oleh guru kepada siswa dan sebaliknya. Metode

tanya jawab sangat membantu interaksi yang terjalin di dalam kelas.

b. Kelebihan dan Kelemahan Metode Tanya Jawab

1) Kelebihan Metode Tanya Jawab

Sebagai suatu metode pembelajaran, metode tanya jawab

memiliki kelebihan. Hamdayama (2014: 109) menjelaskan

kelebihan dari metode tanya jawab yaitu.

a) Kelas akan hidup karena anak didik aktif berfikir dan
menyampaikan pikiran melalui berbicara.

b) Baik sekali untuk melatih anak didik agar berani
mengemukakan pendapatnya.
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c) Akan membawa kelas kedalam suasana diskusi.

Sedangkan menurut Djamarah dan Zain (2013: 95) kelebihan

metode tanya jawab yakni sebagai berikut.

a) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian
siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang
mengantuk kembali tegar dan hilang kantuknya.

b) Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan
daya pikir, termasuk daya ingatan.

c) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa
dalam menjawab dan mengemukakan pendapat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelebihan dari metode tanya jawab meliputi: 1) pertanyaan dapat

menarik dan memusatkan perhatian siswa; 2) baik melatih siswa

agar berani mengemukakan pendapatnya; dan 3) membawa

kelas kedalam suasana diskusi.

2) Kelemahan Metode Tanya Jawab

Selain memiliki kelebihan, metode tanya jawab juga memiliki

beberapa kelemahan. Hamdayama (2014: 109) mengungkapkan

kelemahan dari metode tanya jawab yakni:

a) Siswa sering merasa takut, apabila guru kurang dapat
mendorong siswa untuk berani, dengan menciptakan
suasana yang tidak tegang melainkan akrab.

b) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan
tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa.

c) Waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa
tidak dapat menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga
orang.

d) Pembicaraan sering menyimpang dari pokok persoalan
bila dalam mengajukan pertanyaan.

Djamarah dan Zain (2013: 95) menyatakan kelemahan metode

tanya jawab adalah.
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a) Siswa merasa takut, apabila guru kurang dapat
mendorong siswa untuk berani, dengan menciptakan
suasana yang tidak tegang melainkan akrab.

b) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan
tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa.

c) Waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa
tidak dapat menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga
orang.

d) Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup
waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap
siswa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelemahan dari metode tanya jawab meliputi: 1) siswa merasa

takut; 2) tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan

tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa; 3) waktu sering

banyak terbuang; dan 4) jumlah siswa yang banyak, tidak

mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada

setiap siswa.

4. Metode Penugasan

a. Pengertian Metode Penugasan

Metode penugasan adalah metode yang aktif dimana siswa harus

mengerjakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan.

Hamdayama (2014: 183) menjelaskan metode pengugasan

merupakan metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas

tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Sedangkan menurut

Djamarah dan Zain (2013: 85) metode penugasan ini diberikan

karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak, sementara waktu

sedikit. Artinya, banyaknya bahan yang tersedia dengan waktu yang

kurang seimbang.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa metode penugasan adalah metode penyajian bahan yang

diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan

tujuan, guru dapat melihat hasil belajar siswa setelah diberikan

penugasan yang telah dikerjakan.

b. Kelebihan dan Kelemahan Metode Penugasan

1) Kelebihan Metode Penugasan

Sebagai suatu metode pembelajaran, metode penugasan

memiliki kelebihan-kelebihan. Hamdayama (2014: 187)

kelebihan dari metode penugasan yaitu.

a) Dapat dilaksanakan pada berbagai materi pembelajaran.
b) Melatih daya ingat dan hasil belajar siswa.
c) Jika tugas individu dapat melatih belajar bersama

mandiri siswa dan jika tugas kelompok melatih belajar
bersama menguasai materi.

d) Mengembangkan kreativitas siswa.
e) Meningkatkan keaktifan belajar siswa.
f) Pengetahuan yang diperoleh siswa baik dari hasil belajar,

hasil eksperimen atau penyelidikan, banyak berhubungan
dengan minat dan berguna untuk hidup mereka.

Djamarah dan Zain (2013: 87) kelebihan metode penugasan

yakni sebagai berikut.

a) Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas
belajar individual dan kelompok.

b) Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar
pengawasan guru.

c) Dapat membina tanggung jawan dan disiplin siswa.
d) Dapat mengembangkan kreativitas siswa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelebihan dari metode penugasan meliputi: 1) merangsang siswa

dalam melakukan aktivitas belajar individual dan kelompok; 2)
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mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru; 3)

mengembangkan kreativitas siswa; dan 4) meningkatkan

keaktifan belajar siswa.

2) Kelemahan Metode Penugasan

Selain memiliki kelebihan, metode penugasan juga memiliki

beberapa kelemahan. Hamdayama (2014: 187) kelemahan dari

metode penugasan adalah.

a) Seringkali siswa melakukan penipuan di mana mereka
hanya maniru hasil pekerjaan orang lain tanpa mau
bersusah payah mengerjakan sendiri.

b) Terkadang tugas itu dikerjakan orang lain tanpa
pengawasan.

c) Sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan
individual.

d) Sulit mengukur keberhasilan belajar peserta didik.

Djamarah dan Zain (2013: 87) kelemahan metode penugasan

yakni sebagai berikut.

a) Siswa sulit untuk dikontrol, apakah benar ia yang
mengerjakan tugas ataukah orang lain.

b) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif
mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota
tertentu saja, sedangkan anggota lainnya tidak
berpartisipasi dengan baik.

c) Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan
perbedaan individu siswa.

d) Seiring memberikan tugas yang monoton (tidak
bervariasi) dapat menimbulkan kebosanan siswa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

kelemahan dari metode penugasan meliputi: 1) siswa sulit untuk

dikontrol; 2) terkadang tugas itu dikerjakan orang lain tanpa

pengawasan; 3) tidak mudah memberikan tugas yang sesuai
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dengan perbedaan individu siswa; dan 4) sulit mengukur

keberhasilan belajar siswa.

G. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

IPS merupakan ilmu yang mempelajari disiplin ilmu-ilmu sosial, yang

bertujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam

kehidupan sehari-hari. Susanto (2013: 6) IPS merupakan integrasi dari

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi,

politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena

sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan

cabang-cabang ilmu sosial. Banks (dalam Sapriya 2006: 4) IPS sebagai bagian

dari kurikulum sekolah dasar dan menengah yang mempunyai tanggung

jawab pokok membantu para siswa untuk mengembangkan pengetahuan,

keterampilan, sikap dan nilai yang diperlukan dalam hidup bernegara di

lingkungan masyarakat.

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 175) menyatakan Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS
mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang
berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS
memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.

Berdasarkan teori-teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan IPS adalah suatu program pendidikan yang dirumuskan

atas dasar realitas dan fenomena sosial yang membantu siswa dalam

mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam kehidupan

bermasyarakat. Dengan demikian, menjadikan siswa lebih peka terhadap

permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.
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2. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran yang diberikan di sekolah bukan

hanya memberikan bekal pengetahuan saja melainkan memberikan bekal

nilai dan sikap serta keterampilan dalam kehidupan siswa di masyarakat,

bangsa, dan negara dalam berbagai karakteristik. Pendidikan IPS

mengembangkan tiga ranah atau aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif

(pengetahuan), psikomotorik (keterampilan), dan afektif (sikap).

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan
bahwa tujuan pendidikan IPS meliputi (1) mengenal konsep-konsep
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2)
memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin
tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam
kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap
nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan (4) memiliki kemampuan
berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat
yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (BSNP 2006:
175)

Susanto (2014: 145) tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk
mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial
yang terjadi di masyarakat, memiliki mental positif terhadap
perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi
setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya
sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Supriatna dkk (2007: 11) berpendapat bahwa tujuan pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam

menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan

yang lebih tinggi.

Berdasarkan teori-teori di atas, peneliti menyimpulkan tujuan pendidikan

IPS ialah mengembangkan potensi siswa agar mampu berpikir logis dan

kritis dalam mempelajari ilmu-ilmu sosial untuk mencapai ilmu yang lebih
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tinggi sehingga siswa dapat mudah tanggap dan mampu menyelesaikan

isu-isu dan permasalahan yang berkembang dalam dirinya sendiri,

lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan taraf kesejahteraan dan

keamanan dari potensi konflik yang mungkin saja terjadi di sekitar tempat

tinggal siswa. Dengan demikian, tujuan pendidikan IPS dapat tercapai

apabila dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal,

nasional, dan global.

H. Kajian Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian eksperimen

dalam skripsi ini.

1. Murniati. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay

Two Stray Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII MTs

Tamrin Yahya Rambah Hilir. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan uji

t, hasil perhitungannya diperoleh thit = 3,28 dan ttabel = 2,0057. Hal ini

menunjukkan bahwa thit > ttabel pada taraf nyata 5%. Dengan demikian ada

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap

hasil belajar matematika. Sehingga untuk jawaban dari rumusan masalah

apakah dengan menerapkan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe

two stay two stray terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs

Tamrin Yahya Rambah Hilir adalah berpengaruh.
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Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti. Kesamaan tersebut yaitu kedua penelitian menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray yang melihat pengaruhnya

terhadap hasil belajar. Namun kedua penelitian ini memiliki perbedaan

yaitu pada penelitian tersebut menggunakan sampel kelas VII Mts

sedangkan peneliti menggunakan sampel kelas IV Sekolah Dasar.

2. Anam. 2014. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two

Stray (TSTS) Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Pada Materi

Sejarah Siswa Kelas X SMK NU 01 Kendal Tahun Ajaran 2014/2015.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif

tipe two stay two stray berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pengujian

hipotesis tersebut menggunakan uji t yang diperoleh ttabel = 1,67 pada α =

5% dan dk (kelas kontrol) = 32,00 dk (kelas eksperimen) = 33,00 serta

thitung = 4,714, diketahui bahwa thitung >ttabel artinya, terdapat perbedaan yang

signifikan terhadap hasil belajar siswa, sedangkan uji regresi linear

sederhana diperoleh nilai thitung = 4,207 dengan ttabel = 2,04. Karena thitung

>ttabel artinya, bahwa Ha diterima yang berarti ada pengaruh penerapan

model pembelajaran two stay two stray terhadap hasil belajar sejarah pada

mata pelajaran IPS siswa kelas X. Koefisien determinasinya adalah 0,3562.

Hal ini berarti 35,62% hasil belajar sejarah pada mata pelajaran IPS siswa

kelas X dipengaruhi oleh model two stay two stray, sisanya 64,38%

dipengaruhi oleh fakor lain. Persentase ketuntasan hasil belajar klasikal

kelas eksperimen yaitu 67,64% <75 %, sedangkan persentase ketuntasan

hasil belajar klasikal kelas kontrol mencapai 15,15% < 75%.
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Berdasarkan hasil tersebut, maka model two stay two stray lebih efektif

dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sehingga model

pembelajaran koopertaif tipe two stay two stray dapat diterapkan dalam

proses pembelajaran. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesamaan tersebut yaitu kedua

penelitian menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray yang melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. Namun kedua

penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada penelitian tersebut

menggunakan sampel kelas X SMK sedangkan peneliti menggunakan

sampel kelas IV Sekolah Dasar.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan

antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Uma Sekaran (dalam

Sugiyono 2016: 91) menyatakan kerangka pikir merupakan model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah penting.

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam

penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian

hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang

dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk

masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel

yang diteliti.
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Berdasarkan pokok pemikiran yang telah dijelaskan, memungkinkan bahwa

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray berpengaruh terhadap

hasil belajar siswa. Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini

dapat dilihat pada gambar diagram kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka konsep variabel.

Keterangan:

X = Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

Y = Hasil belajar

= Pengaruh

Alur kerangka pikir pada gambar 3 dapat dideskripsikan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray yang dilakukan saat proses

pembelajaran berlangsung dapat membuat siswa lebih mudah menguasai.

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray juga dapat

mempermudah siswa dalam menghayati materi pelajaran dan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

J. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, setelah penulis mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir

(Sugiyono, 2013: 96). Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas,

maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

X Y
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H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar

siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS.

Ha: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar

siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS.



43

III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian eksperimen. Sugiyono

(2014: 72) menyatakan metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Campbell dan Stanley

(dalam Yusuf, 2014: 77) mengemukakan penelitian eksperimental merupakan

suatu bentuk penelitian dimana variabel dimanipulasi sehingga dapat

dipastikan pengaruh dan efek variabel tersebut terhadap variabel lain yang

diselidiki atau diobservasi. Sanjaya (2014: 85) berpendapat bahwa penelitian

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui

pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan

terhadap suatu kondisi tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian eksperimen merupakan penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang

lain dalam kondisi yang terkendalikan atau variabel terhadap variabel lain.

Ide pemikiran penelitian ini adalah cobakan sesuatu dan secara sistematis

amati perubahan yang terjadi.
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Objek penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two

stay two stray (X) terhadap hasil belajar siswa (Y). Bentuk desain eksperimen

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimental Design.

Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true

experimental design, yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.

Walaupun demikian desain ini lebih baik dari pre-experimental design.

Sugiyono (2014: 77) Quasi Eksperimental Design, digunakan karena pada

kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk

penelitian.

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen The Non-Equivalent

Group Design. Desain ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelompok kelas

eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelompok

yang diberikan perlakuan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two

stay two stray. Sedangkan kelompok kelas kontrol adalah kelompok

pengendali yaitu kelas yang tidak mendapat perlakuan. Penentuan kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random.

Paradigma dalam non-equivalent control group design dapat digambarkan

seperti berikut (Sugiyono, 2014: 116).



45

Gambar 4. Desain Eksperimen.

Keterangan:
O1 = nilai pretest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O2 = nilai posttest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O3 = nilai prestest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
O4 = nilai posttest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
X = perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

Dengan adanya pretest sebelum perlakuan, baik untuk kelompok
eksperimen maupun kelompok kontrol (O1, O3), dapat digunakan sebagai
dasar dalam menentukan perubahan. Disamping itu, dapat pula
meminimalkan atau mengurangi kecondongan seleksi (selection bias).
Sedangkan pemberian posttest pada akhir kegiatan akan dapat
menunjukkan seberapa jauh akibat perlakuan (X). Hal itu dilakukan
dengan mencari perbedaan skor O2 – O1 sedangkan pada kelompok
kontrol (O4 – O3) perbedaan itu bukan karena perlakuan. Perbedaan O2

dan O4 akan memberikan gambaran lebih baik akibat perlakuan X,
setelah memperhitungkan selisih O3 dan O1 (Yusuf, 2014: 185-186).

Berdasarkan jabaran di atas, secara sederhana peneliti menyimpulkan untuk

mencari hasil dari suatu perlakuan maka perlu mencari selisih antara O2 dan

O1, sedangkan untuk kelas kontrol tanpa perlakuan, hasil diperoleh dari

selisih antara O4 dan O3. Setelah memperhitungkan selisih O3 dan O1,

selanjutnya melihat akibat perlakuan X dengan melihat perbedaan antara O2

dan O4.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan rancangan ini sebagai

berikut:

1. Memilih dua kelompok subjek yang tidak equivalent. Kelompok

eksperimen yang mendapat perlakuan penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray dan kelompok kontrol tanpa perlakuan.

O1 X O2

O3 O4
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2. Melaksanakan pretest pada kedua kelompok itu.

3. Mengadakan perlakuan pada kelompok eksperimen, dengan menerapkan

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray.

4. Memberikan posttest pada kedua kelompok.

5. Mencari beda mean antara posttest dan pretest pada kedua kelompok

tersebut.

6. Mengolah statistik untuk mencari perbedaan hasil langkah kelima,

sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar siswa.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Metro Timur yang beralamat di

Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi

Lampung. Sekolah tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan

sekolah dasar yang menerapkan kurikulum KTSP.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah diawali dengan observasi pada bulan awal November

2016. Pembuatan instrumen dilaksanakan pada akhir bulan November

sampai Desember 2016. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 dan

19 di bulan Januari 2017.
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian berkenaan dengan apa yang diteliti dalam suatu

penelitian. Sugiyono (2016: 60) menyatakan variabel penelitian pada

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat dua macam variabel

dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan terikat.

a. Variabel bebas atau variabel independen yaitu variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel terikat atau dependen (Sugiyono, 2016: 61). Dalam penelitian

ini yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran koopertif

tipe two stay two stray (X).

b. Variabel terikat atau variabel dependen yaitu variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas

(Sugiyono, 2016: 61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel

terikat atau dependen adalah hasil belajar IPS siswa (Y).

2. Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada sifat-sifat

yang didefinisikan dan diamati. Untuk memberikan penjelasan mengenai

variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian, berikut ini akan diberikan

definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut.

a. Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray merupakan

model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok
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untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, hasil diskusi antara satu

kelompok dengan kelompok yang lain. Dengan tujuan saling

membantu memecahkan masalah serta saling mendorong satu sama

lain untuk berprestasi dan melatih untuk bersosialisasi.

b. Hasil belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa setelah

mengalami kegiatan pembelajaran. Hasil belajar pada penelitian ini

difokuskan pada aspek kognitif (pengetahuan).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Apabila ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat

untuk objek penelitian, maka populasi adalah hal yang penting dan perlu

mendapat perhatian dengan seksama. Sugiyono (2016: 117)

mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:

objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Sanjaya

(2014: 228) populasi adalah kelompok yang menjadi perhatian peneliti,

kelompok yang berkaitan dengan untuk siapa generalisasi hasil penelitian

berlaku. Gunawan (2013: 2) menyatakan populasi merupakan keseluruhan

objek penelitian, baik hasil menghitung ataupun pengukuran (kuantitatif

ataupun kualitatif) dari karakteristik tertentu yang akan dikenai

generalisasi.
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Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan populasi adalah suatu kelompok yang menjadi objek perhatian

utama peneliti yang digunakan untuk dijadikan sebagai generalisasi dari

sebuah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

IV SD Negeri 1 Metro Timur Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan jumlah

40 siswa. Data populasi dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 2. Data siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah

1. IVA 10 10 20
2. IVB 12 8 20

Jumlah 22 18 40
(Sumber: Dokumentasi data siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur)

2. Sampel Penelitian

Setelah menentukan populasi, peneliti menentukan sampel untuk

memudahkan proses pelaksanaan penelitian karena jumlah objek yang

diamati menjadi sedikit namun akurat. Sugiyono (2016: 118)

mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan

dengan teknik non probability sampling (sampel tanpa acak), yaitu teknik

pengambilan yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis sampel

yang diambil dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
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Kelompok eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas

IV B. Alasan kelas IV B dijadikan sebagai kelompok eksperimen karena

penelitian ini peneliti menggunakan metode Quasi Experimental Design,

pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan

untuk penelitian. Desain penelitian ini tidak akan mengambil subjek secara

acak dari populasi tetapi menggunakan seluruh subjek dalam kelompok

yang utuh untuk diberi perlakuan. Peneliti menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap kelas IV B untuk

mencari pengaruhnya. Sedangkan kelas IV A dijadikan kelas kontrol

dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan.

Sampel yang merupakan seluruh anggota populasi dengan rincian sebagai

berikut.

Tabel 3. Sampel penelitian

Siswa Kelas IV A
(kontrol)

Kelas IVB
(eksperimen)

Laki-laki 10 12
Perempuan 10 8

Jumlah 20 20
(Sumber: Dokumentasi data siswa kelas IV SD Negeri 1 Metro Timur)

E. Instrumen Penilaian

Peneliti menggunakan instrumen tes karena tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan hasil belajar siswa setelah

dilakukan perlakuan dalam proses pembelajaran.

1. Pengertian Instrumen Tes

Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang

kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran (Sanjaya, 2014:
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251). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa

pada ranah kognitif. Bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan jamak,

setiap jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban salah memiliki skor 0.

2. Uji Coba Instrumen Tes

Instrumen tes yang telah tersusun, kemudian diujicobakan kepada kelas

yang bukan menjadi subjek penelitian. Uji coba instrumen tes dilakukan

untuk mendapatkan persyaratan soal pretest dan posttest, yaitu validitas

dan reliabilitas. Uji coba instrumen tes dilakukan pada kelas IV SD Negeri

2 Metro Timur. Alasan peneliti memilih SD Negeri 2 Metro Timur karena

secara geografis berada di kecamatan yang sama dengan tempat penelitian

(SD Negeri 1 Metro Timur), mayoritas guru berpendidikan strata satu (S1),

memiliki akreditas yang sama yakni A, memiliki nilai rata-rata kelulusan

yang hampir sama, kelas IV berjumlah 2 kelas, dan nilai KKM 75 pada

mata pelajaran IPS.

3. Uji Persyaratan Instrumen

Setelah dilakukan uji coba instrumen tes, selanjutnya menganalisis hasil

uji coba instrumen. Hal-hal yang dianalisis mencakup.

a. Validitas

Valid berarti instrumen yang telah diujicobakan dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Definisi validitas

dikemukakan oleh Yusuf (2014: 234) bahwa validitas suatu instrumen

yaitu seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur apa (objek)

yang hendak diukur. Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah validitas isi. Validitas isi merupakan modal dasar dalam suatu

instrumen penelitian, sebab kesahihan/validitas isi akan menyatakan

keterwakilan aspek yang diukur dalam instrumen (Yusuf, 2014: 235).

Teknis pengujian validitas isi dibantu dengan menggunakan kisi-kisi

instrumen, atau matrik pengembangan instrumen. Dengan kisi-kisi

instrumen maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah

dan sistematis. Untuk mengukur tingkat validitas soal, digunakan

rumus korelasi point biserial dengan bantuan program microsoft office

excel 2010, rumus yang digunakan sebagai berikut.

Keterangan:
ϒpbi = Koefisien korelasi biserial
Mp = Rata-rata subjek yang menjawab benar bagi item yang

dicari validitasnya (rer benar)
Mt = Rata-rata skor total (r-tot)
St = Standar deviasi dari skor total (Simp. Baku)
p = Proporsi siswa yang menjawab benar. Dapat dihitung

rumus p =
Banyak Siswa yang Menjawab Benar

Jumlah Siswa Seluruhnya

q =  Proporsi Siswa yang Menjawab Salah (q = 1-p)
(Adopsi dari Kasmadi dan Nia, 2014: 157)

Tabel 4. Interpretasi koefisien korelasi nilai r

Besar koefisien korelasi Interpretasi
0,80 – 1,00 Sangat kuat
0,60 – 0,79 Kuat
0,40 – 0,59 Sedang
0,20 – 0,39 Rendah
0,00 – 0,19 Sangat rendah

(Sumber: Sugiyono, 2016: 257)
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Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan α= 0,05, maka alat ukur

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka

alat ukur tersebut tidak valid.

b. Reliabilitas

Setelah tes diuji tingkat validitasnya, tes yang valid kemudian diukur

tingkat reriabilitasnya. Yusuf (2014: 242) mengemukakan reliabilitas

merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian

terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang

berbeda. Suatu tes dikatakan reliabel apabila instrumen itu dicobakan

kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap

sama atau relatif sama. Untuk menghitung reliabilitas soal tes maka

digunakan rumus KR. 20 (Kuder Richardson) sebagai berikut.

Keterangan:
r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah

(q= 1-p)
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya/jumlah item
S = standar deviasi dari tes ( standar deviasi adalah akar

varians)
(Adopsi dari Arikunto, 2012: 115)

Penelitian ini menggunakan program MS Excel 2010 untuk

memudahkan proses penghitungan. Kemudian dari hasil perhitungan

tersebut akan diperolah koefisien reliabilitasnya yang digunakan untuk
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melihat tingkat reliabilitasnya. Kriteria tingkat reliabilitas adalah

sebagai berikut.

Tabel 5. Koefisien reliabilitas

No Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas
1 0,80 – 1,00 Sangat kuat
2 0,60 – 0,79 Kuat
3 0,40 – 0,59 Sedang
4 0,20 – 0,39 Rendah
5 0,00 – 0,19 Sangat rendah

(Sumber: Arikunto, 2006: 276)

F. Teknis Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol

diperoleh data berupa hasil pretest, posttest, dan peningkatan pengetahuan

(N-Gain). Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, menurut Meltzer

dalam Khasanah (2014: 39) dapat digunakan rumus sebagai berikut.

G =

Dengan kategori sebagai berikut.

Tinggi  : 0,7 ≤ N-Gain ≤ 1

Sedang  : 0,3 ≤ N-Gain ≤ 0,7

Rendah  : N-Gain < 0,3

1. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa

cara yang digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain

dengan kertas peluang normal, uji chi kuadrat, uji liliefors, dengan
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teknik kolmogorov-smirnov, dan program Statistical Product and

Service Solutions (SPSS).

Penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS 23 untuk

melakukan uji normalitas data. Langkah-langkah uji normalitas

menurut Gunawan (2013: 77) adalah sebagai berikut.

1) Rumusan hipotesis:

H0 = Populasi yang berdistribusi normal

Ha = Populasi yang berdistribusi tidak normal

2) Mencari nilai signifikansi normalitas data dengan memasukkan

dan mengolahnya menggunakan program SPSS 23. Langkah-

langkah penggunaannya sebagai berikut:

a) Buka program SPSS, kemudian masukkan daftar tabel skor
yang diperoleh.

b) Klik menu Analyze pilih Descriptive Statistics klik
explore.

c) Masukkan semua variabel ke dalam kolom Dependent List
melalui tombol .

d) Selanjutnya klik tombol Plots lalu beri tanda (v) pada
Normality Plots with test.

e) Klik Continue-OK.

3) Melihat nilai signifikan hasil perhitungan menggunakan SPSS

yang berupa data test of normality dan menarik kesimpulan

dengan ketentuan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data

berdistribusi normal atau Ho diterima.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa kedua

atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki
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variansi sama. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan

program SPSS 23 Adapun langkah-langkah pengujiannya seperti yang

dijelaskan oleh Gunawan (2013: 85) sebagai berikut.

1) Buka file data yang akan dianalisis.
2) Pilih menu berikut ini: Analyze Descriptives Statisticts

Explore.
3) Pilih y sebagai dependent list dan x sebagai factor list.
4) Klik tombol plots.
5) Pilih Lavene test, untuk untransformed.
6) Klik continue lalu Ok.

Untuk keperluan penelitian hanya keluaran test of homogenity of

varience yang digunakan, sementara keluaran data yang lain tidak

digunakan. Selanjutnya data keluaran tersebut ditafsirkan dengan

memilih salah satu statistik, yaitu statistik ynag didasarkan pada rata-

rata (Based of Mean).

1) Rumusan Hipotesis yang diuji adalah:

H0 : variansi pada tiap kelompok sama (homogen)

Ha : variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen)

2) Kaidah Pengujian
a) Tetapkan taraf signifikansi uji, α = 0,05.
b) Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diproleh.
c) Jika signifikansi yang diproleh > α, maka variansi setiap sampel

sama (homogen).
d) Jika variansi yang diproleh < α, maka variansi setiap sampel

tidak sama (tidak homogen).
(Adopsi dari Gunawan,2013: 87)

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

a. Nilai Hasil Belajar Secara Individual

Menghitung nilai hasil belajar siswa ranah kognitif secara individu

dengan rumus sebagai berikut.
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Keterangan:

NP = nilai pengetahuan
R = skor yang diperoleh/item yang dijawab benar
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008: 102)

b. Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa

Menghitung nilai rata-rata seluruh siswa dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut:

Keterangan:
X = nilai rata-rata seluruh siswaΣX = total nilai yang diperoleh siswaΣN = jumlah siswa
(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 40).

c. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

dapat digunakan rumus sebagai berikut.

P =

Σ

Σ
x 100 %

(Adopsi dari Aqib, dkk., 2010: 41)

Tabel 6. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa

No. Persentase Kriteria
1. >85% Sangat tinggi
2. 65-84% Tinggi
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No. Persentase Kriteria
3. 45-64% Sedang
4. 25-44% Rendah
5. < 24% Sangat rendah

(Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2010: 41)

d. Pengujian Hipotesis

Jika sampel atau data dari populasi yang berdistribusi normal maka

pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada pengaruh X (model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray) terhadap Y (hasil

belajar IPS) maka diadakan uji kesamaan rata-rata. Pengujian

hipotesis ini menggunakan independent sampel t-test dalam program

statistik SPSS 23. Independent sampel t-test digunakan untuk menguji

perbedaan rata-rata dari dua kelompok data atau sampel yang

independen. Adapun langkah-langkah perhitungan sebagai berikut.

Rumus Statistik :

t = ( ) ( )
Keterangan :x =  rata-rata data pada sampel 1x =  rata-rata data pada sampel 2
n1 =  jumlah anggota sampel 1
n2 =  jumlah anggota sampel 2
S1 = simpangan baku sampel 1
S2 = simpangan baku sampel 2
(Sumber: Siregar, 2013: 238)

Gunawan (2013: 116-117) menjelaskan langkah-langkah

menggunakan analisis program statistik SPSS 23 dalam pengujian

hipotesis sebagai berikut:

1) Buka program SPSS yang sudah terpasang di komputer, lalu
masukan A dan B pada variabel view.
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2) Masukan data hasil penelitian pada kolom yang sesuai pada data
view.

3) Pilih menu Analyze →Compare Mean → Independent samples test.
4) Pindahkan variabel X dan Y ke kolom yang sesuai pada kotak

dialog Independent samples test lalu pilih Ok.

Aturan keputusan:

Analisis dengan SPSS sedikit berbeda dengan perhitungan manual,

pada perhitungan dengan SPSS yang dilihat adalah nilai p

(probabilitas) yang ditunjukan oleh nilai sig.= (2-tailed). Dengan

aturan keputusan, jika nilai sig. > 0,05, maka Ho diterima, sebaliknya

jika nilai sig. < 0,05 maka Ho ditolak.

Rumusan Hipotesis:

H0: Tidak ada pengaruh signifikansi pada penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil

belajar IPS siswa.

Ha:  Ada pengaruh signifikansi pada penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar IPS

siswa.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS. Pengaruhnya

dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas

eksperimen. Nilai rata-rata posttest kelas kontrol adalah 68,00 sedangkan

kelas eksperimen adalah 74,25. Begitu pula dapat dilihat dari perbandingan

nilai n-gain kelas kontrol 0,29, sedangkan nilai n-gain kelas eksperimen 0,41.

Berdasarkan  hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan program SPSS 23

diperoleh nilai Sig (2-tailed) 0,025,  (0,025 < 0,05) sehingga Ho ditolak. Dari

perhitungan tersebut dapat diperoleh bahwa model pembelajaran kooperatif

tipe two stay two stray dapat mempengaruhi hasil belajar siswa sebesar 2,5%

sedangkan sisanya 97,5% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang

tidak diteliti oleh peneliti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray, maka ada beberapa saran

yang dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain.
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1. Siswa

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat saling

membantu memecahkan masalah serta saling mendorong satu sama lain

untuk berprestasi dan melatih untuk bersosialisasi.

2. Guru

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat

mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan yang bervariasi  dalam

rangka memperbaiki kualitas pembelajaran bagi siswanya.

3. Sekolah

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat memberikan

kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1

Metro Timur maupun Sekolah Dasar di sekitar yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray tersebut.

4. Peneliti

Hasil penelitian dapat dijadikan sebuah ilmu dan pengalaman yang

berharga guna menghadapi permasalahan dimasa depan dan menjadi

sarana pengembangan wawasan mengenai pendekatan pembelajaran.

5. Peneliti Lanjutan

Memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih

mendalam mengenai model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray.
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