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ABSTRAK

PENGARUH  MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWOSTAY
TWO STRAYTERHADAP HASIL  BELAJAR TEMATIK

TERPADUPESERTA DIDIK KELAS IV SDN 2
LABUHAN RATU

Oleh

YAYUK SRI WAHYUNI

Masalah penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar peserta didik di SD N

2 Labuhan Ratu. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh model

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray terhadap hasil belajar peserta

didik pada pembelajaran terpadu. Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian eksperimen dengan metode quasi experiment. Desain penelitian yang

digunakan yaitu nonequivalent control group design. Penelitian menggunakan

purposive sampling, dengan subjek penelitian semua peserta didik kelas IV A dan

IV B, sebanyak 65 peserta didik. Metode pengumpulan data menggunakan

instrument tes hasil belajar dan lembar observasi aktivitas peserta didik. Analisis

data menggunakan regresi linear sederhana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray berpengaruh terhadap

hasil belajar tematik terpadu peserta didik kelas IV SD N 2 Labuhan Ratu.

Kata Kunci: hasil belajar, tematik terpadu, Two Stay Two Stray.



ABSTRACT

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING TYPE TWO STAY TWO
STRAYON STUDENTS’ INTEGRATED THEMATIC LEARNING

ACHIEVEMENT AT THE FOURTH GRADE
OF SDN 2 LABUHAN RATU

by

YAYUK SRI WAHYUNI

The problem of  this research Is the students’ result of thematic learning was still
low in SD Negeri 2 Labuhan Ratu. The purpose of this study was to find out the
effect of learning model Two Stay Two Stray toward the outcomes of students’
learning on integrated learning. This study was experiment design with quasi
experiment as the method. The design of this study used nonequivalent control
group design. This study used purposive sampling technique. The subject of this
study was all of the students in grade IV A and IV B, there were 65 students.
Multiple choice test and observation sheet were use as the instruments for data
collecting technique. The data analysis used simple linear regretion. According to
the result of this research can be concluded that two stay two stray learning model
has effected on the result of students’ learning on thematic learning of SD Negeri
2 Labuhan Ratu in 2017/2018.

Keywords: result of learning process, thematic learning, Two Stay Two Stray.
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I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan

pendidikan, oleh karena itu kurikulum yang dilaksanakan harus

diseragamkan agar tidak terjadi perbedaan tujuan, isi, dan bahan pelajaran

antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Akan tetapi kurikulum yang

dilaksanakan pada setiap lembaga pendidikan atau sekolah saat ini belum

semua seragam. Kurikulum yang berlaku saat ini ialah Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Beberapa sekolah sudah

melaksanakan Kurikulum 2013 dan masih ada juga beberapa sekolah yang

masih melaksanakan Kurikulum Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP).

Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan

pendidikan. salah satunya dengan diberlakukannya kurikulum 2013.

Kurikulum ini merupakan kurikulum yang mengutamakan pemahaman,

sikap, sosial, dan keterampilan serta pembelajaran lebih mengutamakan

pada proses bukan hasil. Oleh karena itu peserta didik dituntut aktif dalam

proses pembelajaran melalui diskusi dan presentasi serta mencerminkan

sikap disiplin yang tinggi, sopan santun, dan saling menghargai. Tujuan
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hasil akhir dari kurikulum ini yaitu, meningkatkan dan menyeimbangkan

antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan serta mampu

menghasilkan manusia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif.

Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan

saintifik. Pendidik dituntut untuk kreaatif dalam merancang desain

pembelajaran menggunakan metode, strategi, dan model pembelajaran

yang sesuai dengan tema yang akan disampaikan serta

mengimplimentasikan proses pembelajaran secara terpadu dengan baik.

Proses pembelajaran dalam pendekatan saintifik harus mendorong peserta

didik aktif dalam proses pembelajaran dengan menstimulus peserta didik

untuk melakukan kegiatan 5 M, yaitu mengamati, menanya, menalar,

mencoba, dan mengkomunikasikan.

Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang sudah

menerapkan kurikilum 2013 pembelajaran harus menggnakan tematik

terpadu dalam pelaksanaannya. Pembelajaran tematik terpadu

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema.

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan

Kompetensi  Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan

Dasar dan Menengah Pasal 1 Ayat 3, menjelaskan bahwa:

(3) Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar, Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran
tematik terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata
pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, VI.
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Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang disampaikan

melalui tema-tema tertentu. Suatu tema terdiri dari beberapa mata

pelajaran yang saling berkaitan serta proses penyampaian materi harus

terpadu antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Pemerintah

mengharapkan dengan dengan diberlakukannya kurikulum 2013, peserta

didik dapat mempersiapkan dirinya untuk menjadi manusia yang memiliki

akhlak mulia, pengetahuan dan keterampilan. Selain itu peserta didik

mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik secara pribadi

maupun dalam hidup bermasyarakat.

Peserta didik dituntut untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya.

Khususnya lingkungan sekolah dengan bimbingan dari para pendidik

melalui proses pembelajaran. Proses belajar sangatlah penting untuk

mencapai tujuan pendidikan. Mengingat sangat pentingnya pendidikan

maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat

memperoleh hasil yang baik.

Hasil observasi pendahuluan yang diperoleh peneliti di SD Negeri 2

Labuhan Ratu Kota Bandarlampung pada tanggal 06 November 2017

dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik masih rendah. Menurut

Azmahani (2012 : 24), menyatakan bahwa:

Learning outcomes are statements that explain what students should
know, understand and can do upon the completion of a period of
study. Learning outcomes are references for standard and quality as
well as for the development of curriculum in terms of teaching and
learning. While, learning objectives describe the intended purposes
and expected results of teaching activities and establish the
foundation for assessment.
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As a whole, the objectives regulate the teaching and learning.
Learning outcomes are viewed as benchmarks in identifying and
evaluating the intended education aspirations for balanced and
excellent graduates. Therefore, objectives and learning outcomes
need to be developed for courses of study and for each subject in the
courses of study.

Hasil observasil pendahuluan selanjutnya adalah proses pembelajaran

sudah cukup baik akan tetapi belum sepenuhnya berpusat kepada peserta

didik. Peserta didik belum ditempatkan sebagai subjek belajar yang harus

dibekali kemampuan bekerja sama, memiliki tanggung jawab akan

tugasnya, serta mampu menghargai orang lain. Pembelajaran yang

dilaksanakan belum disampaikan secara terpadu. Peralihan dari satu mata

pelajaran ke pelajaran lain masih terlihat jelas pemisahnya, hanya saja

penyampaian beberapa mata pelajaran disampaikan dalam satu waktu

pembelajaran. Pendidik menyampaikan materi pembelajaran hanya

perpacu pada buku.

Berdasarkan hasil tanya jawab dengan pendidik kelas IVA, pendidik

belum menggunakan variasi-variasi model pembelajaran dalam desain

pembelajaran serta dalam proses pembelajaran masih bersifat klasikal.

Pembagian kelompok pada proses pembelajaran kurang efektif. Kelas IVA

pembagin kelompok hanya dengan teman sebangkunya, akan tetapi tidak

semua peserta didik mau melakukan kerjasama dengan teman

sebangkunya, karena merasa nilainya lebih kecil jika bekerja sama dengan

teman sebangkunya. Sedangkan pada kelas IVB pembagian kelompok

dibagi perbaris, sehingga jumlah anggota kelompok tidak sama. Kelompok

yang anggotanya terlalu banyak akan terjadi pertentangan pendapat antar
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anggota serta terdapat anggota kelompok yang pasif dalam kelompok

tersebut.

Pendidik belum menerapkan model pembelajaran dalam proses

pembelajaran, sehingga peserta didik kurang antusias dalam melakukan

kegiatan belajar. Kurangnya tingkat konsentrasi peserta didik terlihat dari

ributnya peserta didik pada saat pendidik memberikan penjelasan

menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan

dengan rendahnya hasil belajar peserta didik yang tampak pada hasil

dokumentasi nilai ujian MID SD Negeri 2 Labuhan Ratu Kota

Bandarlampung sebagai berikut.

Tabel 1. Data Nilai MID Tematik Terpadu Peserta Didik Kelas IV
Semester 1 SD Negeri 2 Labuhan Ratu Tahun Ajaran
2017/2018

Kelas
Jumlah
Siswa

KKM Nilai
Jumlah Ketuntasan Presentase Ketuntasan Ket.
Tema
1

Tema
2

Tema
3

Tema
1

Tema
2

Tema
3

IV-A 32

66

≥66 8 18 4 25% 56,2% 12,5% Tuntas

0-65 24 14 28 75% 43,8% 87,5%
Belum
Tuntas

IV-B 33
≥66 12 15 15 36,4% 45,5% 45,5% Tuntas

0-65 21 18 18 63,6% 54,5% 54.5%
Belum
Tuntas

(Sumber: Dokumentasi ujian tengah semester ganjil SD N 2 Labuhan Ratu)

Berdasarkan tabel di tersebut, diketahui hasil belajar tematik terpadu

peserta didik SDN 2 Labuhan Ratu dengan ketentuan Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) yaitu 66 sebagai berikut. Peserta didik yang mencapai

KKM di kelaas IV A pada tema 1 sebanyak 8 peserta didik, tema 2

sebanyak 18 peserta didik, dan tema 3 sebanyak 1 peserta didik.

Sedangkan yang tidak mencapai KKM tema 1 sebanyak 24 peserta didik,

tema 2 sebanyak 14 peserta didik, dan tema 3 sebanyak 28 peserta didik.
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Peserta didik yang mencapai KKM di kelas IV B pada tema 1 sebanyak 12

peserta didik, tema 2 dan 3 sama, yaitu sebayak 15 peserta didik yang

mencapai KKM. Sedangkan peserta didik yang tidak mencapai KKM pada

tema 1 sebanyak 21 peserta didik, tema 2 dan 3 sama, yaitu sebanyak 18

peserta didik yang tidak mencapai KKM.

Berdasarka data nilai MID diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

peserta didik kelas IV semester ganjil SDN 2 Labuhan Ratu dinyatakan

masih rendah. Jumlah peserta didik lebih banyak yang belum mencapai

KKM dibandingkan dengan peserta didik yang sudah mencapai KKM.

Selisih peserta didik yang mencapai KKM dan yang belum mencapai

KKM terlihat dengan jelas pada data tersebut.

Setelah mengetahui beberapa permasalahan di SD Negeri 2 Labuhan Ratu,

perlu adanya solusi untuk perbaikan hasil belajar peserta didik kelas IV

SD Negeri 2 Labuhan Ratu. Salah satunya dengan menggunakan strategi

dan model pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik, membuat

peserta didik aktif, memiliki peran, dan memiliki tanggung jawab akan

tugasnya serta menghargai orang lain. Pembelajaran menggunakan model

dan metode yang sesuai dengan tema yang diajarkan serta dikemas dengan

desain dan implementasi yang menarik akan menjadikan pembelajaran

lebih bermakna.

Proses pembelajaran harus memiliki strategi, model, dan metode yang

cocok dengan tema yang akan diajarkan. Kesesuaian antara peserta didik

dan penggunaan media yang menarik sehingga pembelajaran akan lebih



7

bermakna. Harapan-harapan yang diinginkan tidak selalu dapat terwujud

karena banyak peserta didik yang kurang memahami materi yang telah

dipelajari. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidik harus selalu

mengadakan perbaikan secara terus-menerus, agar masalah-masalah

kesulitan belajar peserta didik dapat diatasi. Sehingga hasil belajar peserta

didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Banyak faktor yang menyebabkan peserta didik kurang mampu memahami

pembelajaran tematik. Pendidik cenderung hanya memberikan

keterampilan berbicara secara teoritis, kurang pada praktik, praktik yang

dilakukan hanya terpaku pada buku. Kegiatan pembelajaran dilakukan

secara klasikal, yang menyebabkan peserta didik menjadi bosan.

Penerapan model pembelajaran dengan metode berdiskusi berpasangan

dapat menghilangkan kejenuhan peserta didik saat mengikuti proses

pembelajaran. Metode berdiskusi dapat meningkatkan partisipasi peserta

didik dalam proses pembelajaran. Akan tetapi model pembelajaran ini

memiliki kelemahan yaitu kelompok yang terbentuk jumlahnya hanya dua

orang dan tidak pernah bergantian dapat membuat peserta didik merasa

bosan dengan kelompoknya. Ide yang diperoleh kurang luas karena ide

tersebut hanya berasal dari peserta didik dan pasangannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam model pembelajaran

konvensional dan diskusi secara berpasangan maka perlu dicoba model

pembelajaran kooperatif. Pendidik harus mampu memilih dan merancang

model pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pendidik harus
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kreatif dalam mendesain model pembelajaran yang memungkinkan peserta

didik dapat berpartisipasi, aktif, dan kreatif terhadap pembelajaran. Hal ini

memungkinkan peserta didik untuk memahami materi yang diberikan oleh

pendidik dan mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna.

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Menururt Hamidin

(2012: 2) mengemukakan bahwa.

One strategy that can be applied in teaching is cooperative
learning strategy because besides cooperative learning is
as an effective instructional method, it is also a successful way
to enhance social and academic development among students.

Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan

dengan melibatkan pseserta didik dalam satu kelompok kecil untuk saling

berinteraksi. Model pembelajaran kooperatif yaitu peserta didik belajar

dan bekerja sama dengan anggota lainnya, peserta didik memiliki dua

tanggung jawab yaitu belajar untuk diri sendiri dan membantu anggota

kelompok untuk belajar.

Model-model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan adalah

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray (TSTS). Model

pembelajaran kooperatif tipe TSTS dikembangkan oleh Spencer Kagan.

Model ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua

tingkatan usia peserta didik.

Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat meningkatkan hasil

belajar peserta didik karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan
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tersebut yaitu semua peserta didik berperan aktif dalam proses

pembelajaran. Melatih peserta didik untuk dapat bersosialisasi dan

berkomunikasi dengan lebih baik, serta pembelajaran akan lebih

berkmakna.

Tema pada kelas IV dibagi menjadi 9 tema yang pada masing-masing

tema terdapat 3 sub tema dan tiap sub tema diuraikan ke dalam 6

pembelajaran. Tema yang digunakan pada semester ganjil ada 5 tema dan

pada semester genap ada 4 tema. Semester genap terdapat tema 7 yaitu

Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema yang terdapat dalam tema

tersebut ialah subtema pertama yaitunkeragaman suku bangsa dan agama

di negeriku, subtema kedua yaitu indahnya keragaman budaya negeriku,

dan  subtema ketiga yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku.

Tema 7 subtema 1 terdapat mata pelajaran IPA yang membahas tentang

materi gaya, SBdP membahas tentang materi tempo, dan tinggi rendah

nada, bahasa Indonesia membahas tentang kata sulit, gagasan pokok, dan

ide poko. PPKn membahas tentang keanekaragaman suku, bahasa daerah,

agama, IPS membahas tentang wilayah di Indinesia dan mencegah

punahnya bahasa daerah. Berdasarkan materi yang dibahas dalam mata

pelajaran tersebut, maka diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe

two stay two stray untuk meningkatkan hasil belajar.

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

didik dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen, masing-masing

kelompok terdiri dari empat peserta didik. Mereka berdiskusi atau bekerja
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sama menyelesaikan masalah yang sesuai dengan tema tertentu yang

disampaikan pendidik. Setelah selesai, dua peserta didik dari masing-

masing kelompok akan bertamu ke kelompok lain, sedangkan dua peserta

didik yang tinggal dikelompoknya bertugas membagi hasil kerja atau

menyampaikan informasi kepada tamu mereka. Setelah mendapat

informasi peserta didik yang menjadi tamu mohon diri dan kembali ke

kelompok mereka sendiri. Mereka melaporkan hal yang didapat dari

kelompok lain, kemudian peserta didik membuat laporan tentang hasil

diskusi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa model pembelajaran

kooperatif ipe TSTS dapat membuat peserta didikm merasa dibutuhkan

dalam kelompoknya untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik dilatih

untuk memiliki rasa tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan

baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh

Model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) terhadap Hasil Belajar

Peserta Didik pada Tema 7 Subtema 1 Kelas IV SDN 2 Labuha Ratu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan rendahnya

hasil belajar di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai

berikut.
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1. Rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas IV rata-rata masih

dibawah KKM yang ditentukan di sekolah yaitu 66.

2. Proses pembelajaran kelas IV masih belum sepenuhnya berpusat kepada

peserta didik dan bersifat klasikal.

3. Penyampaian materi pembelajaran belum disampaikan secara terpadu.

4. Pembentukan kelompok dalam proses pembelajaran kurang efektif.

5. Kurangnya tingkat konsentrasi peserta didik pada saat melakukan proses

kegiatan pembelajaran.

6. Pendidik belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two

stay two stray dalam kegiatan pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada hasil belajar

yang rendah tema 7 subtema 1 aspek kognitif. Oleh karena itu, penelitian

ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

untuk melihat pengaruh hasil belajar tema 7 subtema 1 kelas IV Tahun

Pelajaran 2017/2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah, maka rumusan masalahnya ialah “ Apakah terdapat pengaruh

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Sto Stray terhadap hasil

belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas IV Tahun Pelajaran

2017/2018?”
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E. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah, perlu untuk

ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1

peserta didik kelas IV Tahun Pelajaran 2017/2018.

F. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat member manfaat tertentu

bagi semua  pihak.  Manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, wawasan,

dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan PGSD dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray.

2. Manfaat Praktis

a. Peserta didik

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray diharapkan dapat

membantu memecahkan masalah serta saling mendorong peserta didik

untuk berprestasi dan melatih untuk bersosialisasi.

b. Pendidik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dan
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diharapkan nantinya pendidik dapat mengembangkan pembelajaran

dengan pendekatan yang bervariasi  dalam rangka memperbaiki kualitas

pembelajaran bagi peserta didiknya.

c. Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Labuhan Ratu maupun

Sekolah Dasar di sekitar yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray tersebut.

d. Peneliti Lanjutan

Memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti

lebih mendalam mengenai model pembelajaran kooperatif tipe two stay

two stray.



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Tematik Terpadu

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu adalah suatu pembelajaran yang

menggabungkan beberapa mata pelajaran kedalam suatu tema. Tema

dijabarkan ke dalam subtema dan setiap subtema terdapat enam

pembelajaran. Pembelajaran tematik berorientasi pada pembelajaran

konkret atau nyata  yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah

materi yang dipelajari. Rusman (2017: 357) menyatakan bahwa:

Pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu pendekatan
dalam pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang
merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinka peserta
didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan
menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik,
bermakna, dan autentik.

Model pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang mengunaka

pendekatan tematik. Pembelajaran tematik melibatkan beberapa mata

pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik.

Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik

akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman
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langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah

dipahaminya. Fokus perhatian dalam pembelajaran tematik pada proses

yang ditempuh peserta didik saat berusaha memahami isi pembelajaran

sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya.

Sutirjo dan Mamik dalam Suryosubroto (2009: 133) menyatakan bahwa

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan

pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran

yang kreatif dengan menggunakan tema. Pernyataan tersebut menegaskan

bahwa pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan maksud sebagai

upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama

untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. Disamping itu,

pembelajaran tematik akan memberikan peluang pembelajaran terpadu

yang lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam belajar.

Berdasarkan paparan di atas, dapat simpulkan bahwa pembelajaran tematik

terpadu adalah pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata

pelajaran dikemas kedalam satu tema. Pelaksanaan pembelajaran tematik

terpadu beberapa mata pelajaran disampaikan secara terpadu dalam satu

waktu tanpa terlihat pemisah antar mata pelajarannya. Melalui

pembelajaran tematik, peserta didik dapat memperoleh pengalaman

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima,

menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya serta

pembelajaran akan lebih bermakna.
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2. Karakteristik Pembelajaran Tematik

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik

memiliki beberapa karakteristik. Menurut Rusman (2017: 362-363) sebagai

berikut.

a.Berpusat pada peserta didik.
Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik (student
centered), pendekatan yang lebih banyak menempatkan peserta
didik sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak
berperan sebagai fasilitator.

b.Memberikan pengalaman langsung.
Pembelajaran langsung dapat memberikan pengalaman langsung
kepada  peserta didik (direct experiences). Peserta didik
dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk
memhami hal-hal yang lebih abstrak.

c.Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas.
Fokus pembelajaran  diarahkan kepada pembahasan tema-tema
yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik.

d.Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran.
Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai
mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran.

e. Bersifat fleksibel
Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana pendidik
dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dan mata
pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya denga kehidupan siswa
dan keadaan lingkungan di mana siswa sekolah dan peserta didik
berada.

e.Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuha peserta
didik.
Peserta didik diberi kesempata untuk mengoptimalkan potensi
yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Menurut Majid (2014: 89-90) sebagai berikut.

a. Berpusat pada peserta didik.
b. Memberikan pengalaman langsung.
c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas.
d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran.
e. Bersifat fleksibel
f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan

menyenangkan.
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa karakteristik

pembelajaran tematik yaitu.

a. Pembelajaran berpusat pada peserta didik.

b. Memberikan peserta didik pengalaman langsung.

c. Pembelajaran yang terpadu.

d. Bersifat fleksibel.

e. Pembelajaran lebih bermakna.

B. Pendekatan Saintifik

1. Pengertian Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik adalah pendekatan ilmiah yang digunakan dalam

kurikulum 2013. Proses pembelajaran pendekatan ini lebih berpusat kepada

peserta didik, bukan kepada pendidik. Hasil belajar pada pendekatan ini juga

lebih mengutamakan pada proses pembelajaran, bukan pada hasil dari

pembelajaran yang telah dilakukan.

Rusman (2017: 422) menyatakan bahwa pendekatan saintifik ialah sebuah

pendekatan yang menekankan pada aktivitas peserta didik melalui kegiatan

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring pada

kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendekatan saintifik merupakan

pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik

secara luas untuk melakukan eksplorasi materi yang dipelajari. Proses

pembelajaran dengan pendekatan saintifik mendorong peserta didik untuk

aktif sehingga ia dapat mengaktualisasikan kemampuannya melalui

pembelajaran yang telah di rancang oleh pendidik.
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Menurut Abidin (2016: 125) menyatakan bahwa model pembelajaran proses

saintifik merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik

beraktivitas sebagaimana seorang ahli sains. Penerapan pada proses

pembelajaran peserta didik diharuskan melakukan serangkaian aktivitas

selayaknya langkah-lagkah penerapan model ilmiah (kuhlthu, Maniotes, dan

Caspari, 2007). Serangkaian aktivitas dimaksud meliputi (1) merumuskan

masalah, (2) mengajukan hipotesis, (3) mengumpulkan data, (4) mengolah

dan menganalisis data, (5) membuat kesimpulan.

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran saintifik adalah sebuah pembelajaran yang berpusat

pada peserta didik. Merangsang kemampuan berfikir peserta didik sehingga

peserta didik dapat berfikir sistematis dan kritis serta mengeksplorasi potensi

yang ada dalam dirinya melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar,

mencoba, dan menyimpulkan untuk mengasilkan pembelajaran yang

bermakna. Proses pembelajaran saintifik pendidik berperan sebagai

moderator untuk mentransfer dan menyuapi serta memberikan peserta didik

informasi yang kurang bermakna, sedangkan informasi yang bermakna di

gali sendiri oleh peserta didik.

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 harus dilakukan melalui

pendekatan saintifik. Peserta didik didorong untuk melakukan pengamatan,

melakukan tanya jawab, menalar, bereksperimen, menyimpulkan, dan

mengkomunikasikan dengan teman-temannya di sekolah. Proses

pembelajaran tersebut diharapkan agar pembelajaran lebih bermakna.
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2. Karakteristik Pembelajaran dengan Metode Saintifik

Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki beberapa karakteristik

pembelajaran. Menurut Hosnan (2016: 36) karakteristik pembelajaran denga

metode saintifik sebagai berikut.

a. Berpusat pada peserta didik.
b. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkontruksi

konsep, hukum atau prinsip.
c. Melibatkan konsep-konsep kognitif yang potensial dalam

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan
berpikir tingkat tinggi peserta didik.

d. Dapat mengembangkan karakter peserta didik.

Abidin (2016: 129) mengemukakan karakteristik pembelajaran saintifik

sebagai berikut:

1. Objektif artinya pembelajaran senantiasa dilakukan atas objek
tertentu dan peserta didik dibiasakan memberikan penilaian secara
objektif terhadap objek tersebut.

2. Faktual artinya pembelajaran senantiasa dilakukan terhadap
masalah-masalah faktual yang terjadi disekitar peserta didik
sehingga peserta didik dibiasakan untuk menemukan fakta yang
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Sistematis artinya pembelajaran dilakukan atas tahapan belajar
yang sistematis dan tahapan belajar ini berfungsi sebagai paduan
pelaksanaan pembelajaran.

4. Bermetode artinya dilaksanakan berdasarkan metode pembelajaran
ilmiah tertentu yang sudah teruji keefektifannya.

5. Cermat dan tepat artinya pembelajaran dilakukan untuk membina
kecermatan dan ketepatan peserta didik dalam mengkaji sebuah
fenomena atau objek belajar tertentu.

6. Logis artinya pembelajaran senantiasa mengangkat hal yang masuk
akal.

7. Actual yakni bahwa pembelajaran senantiasa melibatkan konteks
kehidupan anak sebagai sumber belajar yang bermakna.

8. Disinterested artinya pembelajaran harus dilakukan dengan tidak
memihak melainkan benar-benar didasarkan atas capaian belajar
peserta didik yang sebenarnya.

9. Unsupported opinion artinya pembelajaran tidak dilakukan untuk
menumbuhkan pendapat atau opini yang tidak disertai bukti-bukti
nyata.
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10. Verifikatif artinya hasil belajar yang diperoleh peserta didik dapat
diverifikasi kebenarannya dalam arti dikonfirmasika, direvisi, dan
diulang dengan cara yang sama atau berbeda.

Sedangkan E. Kosasih (2016: 72) mengemukakan karakteristik mengenai

pembelajaran saintifik adalah sebagai berikut.

a. Materi pembelajaran dipahami dengan standar logika yang sesuai
dengan taraf kedewasaannya. Mereka menerimanya dengan tidak
degmatis, tetapi memungkinkan pula bagi mereka untuk
mengkritisi, mengetahui prosedur pemerolehannya, bahkan
kelemahan-kelemahannya.

b. Interaksi pembelajaran berlangsung secara terbuka dan objektif.
Peserta didik memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk
mengemukakan pemikiran, perasaan, sikap, dan pengalamannya.
Namun, mereka tetap memperhatika sikap ilmiah dan
tanggungjawab.

c. Peserta didik didorong untuk selalu berpikir analistis dan kritis,
tepat dalam memahami, mengidentifikasi, memecahkan masalah,
serta mengaplikasikan materi-materi pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik

pembelajaran saintifik meliputi pembelajaran yang bersifat nyata, proses

pembelajaran melibatkan keterampilan proses sains, mendorong peserta didik

berfikir logis, kritis, serta mengembangkan pola fikir peserta didik untuk

berfikir rasional dan objektif. Materi pelajaran disajikan berdasarkan konsep,

teori, dan fakta empiris hingga mampu mencapai tujuan yang dirumuskan.

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang baik adalah pembelajaran

yang implementasinya memenuhi karakteristik pendekatan saintifik.

C. Model Pembelajaran

Tercapainya indikator pembelajaran dan berlangsungnya kegiatan

pembelajaran dengan efektif, maka pendidik harus berinovatif menggunakan

model pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas.  Menurut Sagala
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dalam Fathurrohman (2015: 29), model pembelajaran adalah kerangka

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan

pembelajaran. Secara lebih konkret, dapat dikemukakan bahwa model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menjelaskan dan

memaparkan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan

pengalaman belajar.

Soekamto dalam Shoimin (2014: 23) mengemukakan maksud dari model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai

tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi

para perancang  pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan

aktivitas belajar mengajar. Sedangkan menurut Joyce dan Weill dalam Huda

(2014: 73) mendefinisikan model pengajaran sebagai rencana atau pola yang

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-materi

intruksional, dan memandu proses pengajaran di ruang kelas atau di setting

yang berbeda.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah pola pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman

untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Komponen-komponen yang

mendukung proses belajar mengajar yang meliputi desain materi-materi

instruksional, tujuan pembelajaran, dan memandu proses pembelajaran di

ruang kelas. Tujuan penggunaan model pembelajaran agar dapat dicapai

perubahan spesifik pada perilaku peserta didik seperti yang diharapkan.
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Model pembelajaran dapat membantu memudahkan proses pembelajaran dan

mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan

menyenangkan baik bagi peserta didik maupun pendidik.

D. Model Pembelajaran Kooperatif

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang proses

pembelajarannya lebih bepusat pada keaktifan peserta didik bukan pada

pendidik. Model ini dapat membantu peserta didik untuk dapat

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui kerja sama dalam

kelompok, meningkatkan toleransi, sikap saling menghargai, dan keberanian

mengungkapkan pendapat. Pembelajaran kooperatif mempunyai banyak

sekali model dan bervariasi. Pembelajaran kooperatif membutuhkan

dukungan pengalaman peserta didik yang baik berupa pengetahuan awal

maupun kemampuan bertanya jawab.

Abidin (2016:124) memaparkan bahwa model pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran yang menekankan aktivitas kerja sama

peserta didik dalam belajar berbasis ketergantunga positif dan pembagian

tugas yang jelas. Model ini biasanya digunakan secara khusus dalam

pembelajaran, namum dalam kurikulum 2013 model ini akan menjadi wadah

bagi model-model lain. Artinya model-model pembelajaran yang ada dalam

aplikasinya harus menerapkan konsep kooperatif selama peserta didik

melaksanakan aktivitas belajar.
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Menurut Slavin dalam Fathurrohman (2015: 45). “cooperative learning refer

to a variety of teaching methods in which student work in small groups to

help one another learn academic content”. Model pembelajaran kooperatif

adalah suatu model pembelajaran dimana upaya-upaya berorientasi pada

tujuan tiap individu menyumbang pencapaian tujuan individu lain guna

mencapai tujuan bersama. Maksud dari pendapat tersebut pembelajaran

kooperatif adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan pendekatan

melalui kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dan

memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar.

Sedangkan Johnson and Johnson dalam Rusman (2015: 203) mengemukakan

bahwa cooperative learning adalah teknik pengelompokkan yang

didalamnya peserta didik bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam

kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4-5 orang. Belajar cooparative

adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran yang

memungkinkan peserta didik bekerja sama untuk memaksimalkan belajar

mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Pembentukan

kelompok kecil mendukung semua peserta didik untuk aktif dan memiliki

peran dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan pendapat teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan pembelajaran kooperatif adalah suatu bentuk model

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mengintegrasikan

pendekatan sosial. Model ini dilaksanakan oleh peserta didik dengan belajar

dan bekerja dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk
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menyelesaikan suatu permasalahan. Proses pembelajaran dipandu oleh

pendidik sehingga keberhasilan belajar kelompok ditentukan oleh aktivitas

dan kemampuan kelompok baik secara individual maupun secara kelompok

untuk mencapai tujuan. Model ini dapat melatih kemampuan kerja sama

peserta didik dalam berkelompok, serta dapat meningkatkan pola berpikir

peserta didik dan meningkatkan keberhasilan belajar pada peserta didik.

2. Tipe-tipe Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe-tipe pembelajaran yang

bervariatif. Pada dasarnya tipe-tipe dalam model pembelajaran kooperatif

adalah sama, hanya saja proses penyampaiannya yang berbeda. Proses

pembelajan dibuat dengan berkelompok untuk mengajarkan peserta didik

bertanggung jawab, meningkatkan keberanian, meningkatkan jiwa sosial,

saling menghargai, menghormati, dan melatih untuk dapat berkomunikasi

denga baik, serta dapat menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.

Pembeda antar tipe-tipe model pembelajaran kooperatif adalah pembagian

anggota kelompok, yaitu ada yang mengharuskan kelompok beranggota 2

orang, 4 orang, 4-6 orang, atau bahkan lebih. Selain itu yang membedakan

antar tipe-tipe pembelajaran kooperatif adalah prosedur pelaksanaan dalam

proses pembelajaran. Beberapa ahli yang membagi model pembelajaran

kooperatif kedalam beberapa tipe.

Suprijono (2016: 89) mengemukakan model-model pembelajaran Kooperatif

diantaranya Jigsaw, Think Pair Share, Number Heads Together, Group

Investigation, Two Stay Two Stray, Make a Match, Listening Team, Inside
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Outside Circle, Scramble, Bamboo Dancing, Point Counter Point, Scramble,

The Power of Two. Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray

terdapat dalam pendapat Suprijono di antara Group Investigation dan Make a

Match. Adapun Shoimin (2014: 25) memaparkan 63 tipe model pembelajaran

inovatif dalam kurikulum 2013, sebagai berikut.

(1) Active Debate (Debat Aktif), (2) Artikulasi, (3) Auditory,
Intellectualy, Repetition (AIR), (4) Bamboo Dancing (Tari Bambu),
(5) Circuit Learning, (6) Complete Sentence, (7) Concept Sentence, (8)
Connecting, Organizing, Reflecting, Extending, (9) Contextual
Teaching and Learning, (10) Cooperative Learning, (11) Cooperative
Scripts, (12) Cooperative Integrated, Reading, and Composition, (13)
Course Review Horay, (14) Creative Problem Solving (CPS), (15)
Cycle Learning (Pembelajaran Bersiklus), (16) Demonstration, (17)
Direct Instruction (Pembelajaran Langsung), (18) Snowball Throwing
(Melempar Bola Salju), (19)Dramatic Learning, (20) Example Non
Example, (21) Explicit Intruction (Pengajaran Lagsung), (22)
Generatif, (23) Grup Investigation (GI), (24) Improve, (25) Inkuiri,
(26) Inside Outside Circle (Lingkaran Kecil Lingkaran Besar), (27)
Jigsaw, (28) Kumon, (29) Logan Evenue Problem Solving (LAPS-
HEURISTIK), (30) Make A Mach (Mencari Pasangan), (31)
Meaningfull Instructional Design (MID), (32) Means-Ends Analysis
(MEA), (33) Mind Mapping (Peta Pikiran), (34) Numbered Head
Together (NHT), (35) Open Ended Problems (Problem Terbuka), (36)
Outbound, (37) Pair Checks (Pasangan Mengecek), (38) Picture and
Picture, (39) Probing-Promting, (40) Blomblem Based Learning
(Pembelajaran Berbasis Masalah, (41) Problem Posing (Pengajuan
Masalah), (42) Problem Solving (Pemecahan Masalah), (43) Realistic
Mathematics Education, (44) Reciprocal Teaching, (45) Reward and
Punishment (Hukuman dan Ganjaran), (46) Role Playing, (47)
Scientific, (48) Scramble, (49) Simulasi, (50) Somatic, Auditory,
Visualization, Intelectualy (SAVI), (51) Student Facilitator and
Explaining, (52) Student Teams Achievement Division (STAD), (53)
Superitem, (54) Take and Give, (55) Talking Stick, (56) Team Assisted
Individually (TAI), (57) Teams Games Tournament (TGT), (58) Think
Pair Share (TPS), (59) Think Talk Write (TTW), (60) Time Token, (61)
Treffinger, (62) Two Stay-Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu), (63)
Visualization, Auditory, Kinestetic (VAK).
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Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray dalam Shoimin

terdapat pada nomor 62. 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) StructuredNumbered Heads, (23)
Two Stay Two Stray (TSTS), (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).

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dalam Fathurrohman

terdapat pada nomor 23. Berdasarkan tipe-tipe model pembelajaran

kooperatif tersebut, maka penelitian ditetapkan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray untuk mencari pengaruhnya

terhadap hasil belajar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tipe ini

dipilih karena model ini sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh peserta

didik. Model ini dimungkinkan dapat membantu meningkatkan hasil belajar

peserta didik, kerjasama peserta didik dalam proses pembelajaran,

konsentrasi dalam penyampaia dan penerimaan materi pembelajaran,

keaktifan peserta didik, serta melatih komunikasi pesrta didik dalam

penyampaian materi pembelajaran.
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E. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang memiliki

banyak variasi dan termasuk model pembelajaran yang unik. Model

pembelajaran dikatakan unik karena dalam proses pembelajarannya suatu

struktur tugas dan penghargaan berbeda diberikan dalam mengupayakan

pembelajaran peserta didik. Salah satu model pembelajaran kooperatif, yaitu

teknik belajar mengajar Dua Tinggal Dua Tamu ( Two Stay Two Stray)

disingkat TSTS.

Model pembelajaran Two Stay Two Stray  (TSTS) dikembangkan oleh Spencer

Kagan pada tahun 1992. Menurut Lie dalam Shoimin (2014: 222)

mengemukakan bahwa struktur dua tinggal dua tamu memberi kesempatan

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain.

Shoimin (2014: 222), mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif

dua tinggal dua tamu adalah dua orang tinggal kelompok dan dua orang

bertemu ke kelompok lain. Dua orang yang tinggal bertugas memberikan

informasi kepada tamu tentang hasil kelompoknya, sedangkan yang bertamu

bertugas mencatat hasil diskusi kelompok yang dikunjunginya. Model

pembelajaran ini cocok untuk digunakan disemua mata pelajaran dan semua

tingkatan usia peserta didik.

Menurut Suyatno dalam Fathurrohman (2015: 90) model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray adalah cara peserta didik berbagi
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pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain. Dua peserta didik

lainnya tetap dikelompoknya untuk menerima dua orang dari kelompok lain,

kerja kelompok, kembali ke kelompok asal, kerja kelompok, dan laporan

kelompok. Suprijono (2016: 112) menyatakan model pembelajaran kooperatif

tipe two stay two stray merupakan model pembelajaran yang diawali dengan

pembagian kelompok, kemudian berdiskusi untuk memecahkan masalah yang

diberikan oleh guru. Selanjutnya bertukar hasil diskusi dengan kelompok lain,

setelah selesai bertukar kemudian dicocokkan dan dibahas kembali bersama

kelompok untuk membuat kesimpulan.

Berdasarkan pendapat teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray adalah model pembelajaran

secara kelompok kecil yang berjumlah empat orang. Dua orang tinggal untuk

memberikan informasi dan dua orang pergi untuk mencari informasi dari

kelompok lain, kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada kelompok

lain untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan hasil kerja kelompok.

Membantu peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya

kemuadian mengambil kesimpulan berdasarkan hasil informasi yang didapat

dari kelompok lain melalui diskusi dengan kelompoknya. Tujuan dari

pembelajaran ini saling membantu memecahkan masalah, menumbuhkan rasa

tanggung jawab pada diri peserta didik, serta saling mendorong satu sama lain

untuk berprestasi dan melatih untuk bersosialisasi.
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2. Langkah-langkah dalam Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)

Pembelajaran akan berfungsi dengan baik apabila penerapannya sesuai dengan

langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray yang dinyatakan oleh

Fathurrohman (2015: 91) sebagai berikut.

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

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

c. pendidik memberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau
tugas untuk dibahas dalam kelompok.

d. Pendidik 2-3 orang dari tiap kelompok berkunjung ke kelompok
lain untuk mencatat hasil pembahasan LKPD atau tugas dari
kelompok lain, dan sisa kelompok tetap di kelompoknya untuk
menerima peserta didik yang bertamu ke kelompoknya.

e. Peserta didik 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. Pendidik memberikan klarifikasi terhadap jawaban yang benar.
h. Pendidik membimbing siswa merangkum pelajaran.
i. Pendidik memberikan penghargaan secara berkelompok.

Shoimin (2014:223) menyatakan langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray sebagai berikut.

a. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok berempat seperti
biasa.

b. Setelah selesai, dua peserta didik dari masing-masing kelompok
akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertemu ke
kelompok yang lain.

c. Dua peserta didik yang tinggal dalam kelompok bertugas
membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka.
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d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

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

Sintak model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray yang dinyatakan

oleh Huda (2014: 207) sebagai berikut.

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

b. Pendidik memberikan subpokok bahasan pada tiap-tiap kelompok
untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-
masing.

c. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan
empat orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses
berfikir.

d. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok
meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain.

e. 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.

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

Berdasarkan uraian ahli di atas serta penelitian yang mengguakan kurikulum

2013 dengan pendekatan saintifik, maka saya memodifikasi langkah-langkah

pembelajaran koopeatif tipe two stay two stray sesuai dengan kurikulum 2013

dan pendekatan saintifik, dimana pada proses pembelajaran peserta didik yang

melakukan bukan pendidik. Adapun langkah-langkah pembelajaran model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray adalah sebagai berikut.
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a. Peserta didik menggali materi yang akan di pelajari berdasarkan apersepsi

yang telah dilakukan.

b. Peserta didik menggali materi pelajaran sesuai KD yang akan dicapai.

c. Peserta didik membagi kelompok menjadi beberapa kelompok diskusi yang

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang.

d. Peserta didik mendiskusikan permasalahan yang berupa tugas bersama

kelompoknya.

e. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik kemudian membagi dua kelompok

dalam satu kelompok diskusi dengan ketentuan dua orang bertugas untuk

bertamu ke kelompok lainnya sebagai tamu untuk mencari informasi dari

kelompok lain dan dua orang bertugas untuk membagikan hasil diskusi dan

informasi kepada tamu yang mengunjungi kelompoknya.

f. 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.

g. Kelompok mencocokkan dan mempersentasikan hasil kerja mereka di

depan kelas.

h. Peserta didik dan pendidik bersama-sama menarik kesimpulan dari materi

pembelajaran hari ini berdasarkan hasil diskusi dan presentasi di depan

kelas.

i. Peserta didik menerima apresiasi dari pendidik atas hasil kerja keras peserta

didik.
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3. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif TipeTwo Stay

Two Stray (TSTS)

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 peserta didik.

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 peserta didik. Huda (2014: 207) menjelaskan kelebihan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray yakni dapat digunakan untuk

semua matapelajaran dalam semua tingkat usia dan melatih peserta didik

untuk bertanggung jawab dan saling membantu untuk bersosialisasi dengan

baik.

Aris Shoimin (2014: 225) mengemukakan kelebihan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray sebagai berikut.

a. Mudah dipecah menjadi berpasangan.
b. Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan.
c. Pendidik mudah memonitor.
d. Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan.
e. Kecenderungan belajar peserta didik menjadi lebih bermakna.
f. Lebih berorientasi pada keaktifan.
g. Diharapkan peserta didik akan berani mengungkapkan

pendapatnya.
h. Menambah kekompakan dan rasa percaya diri peserta didik.
i. Kemampuan  berbicara peserta didik dapat ditingkatkan.
j. Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar.
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Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray memiliki beberapa kelebihan,

yakni 1) bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua tingkat usia

peserta didik, 2) melatih peserta didik untuk bertanggung jawab dan saling

berbagi serta memotivasi untuk saling berprestasi, 3) memungkinkan

terciptanya keakraban sesama teman dalam suatu kelas, 4) kegiatan belajar

peserta didik menjadi lebih bermakna, 5) meningkatkan kemampuan

berbicara peserta didik, 6) lebih berorientasi pada keaktifan peserta didik, 7)

menumbuhkan rasa keberanian peserta didik untuk berani mengungkapkan

pendapatnya, 8) meningkatkan rasa sosialitas dan saling menghargai.

Manfaat yang dapat diambil berdasarkan kelebihan model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray tersebut adalah semua peserta didik dapat

berperan aktif aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik dapat

mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya dengan maksimal.

Kelebihan-kelebihan tersebut juga tidak hanya meningkatkan kemampuan

berfikir peserta didik, tetapi juga mengembangkan sikap, dan keterampila

peserta didik.

b. Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stay

Selain memiliki kelebihan-kelebihan sebagaimana dijelaskan padakajian

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
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jumlah peserta didik dalam satu kelas tidak boleh ganjil harus berkelipatan

empat. Peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil. Kunjungan dari dua

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 kooperatif tipe two stay two stay meliputi membutuhkan

banyak waktu, membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, dan jumlah

kelompok genap menyulitkan pengambilan suara. Aris Shoimin (2014:225)

mengemukakan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray sebagai berikut.

a. Mebutuhkan waktu yang lama.
b. Peserta didik cenderung tidak mau belajar dalam kelompok.
c. Bagi pendidik, membutuhkan  banyak persiapan (materi, dana, dan

tenaga)
d. Pendidik cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas.
e. Mebutuhkan sosialisasi yang lebih baik.
f. Jumlah genap bisa menyulitkan pembentukan kelompok.
g. Peserta didik mudah melepaskan diri dari keterlibatan.
h. Kurang kesempatan untuk memerhatikan pendidik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

kelemahan dari pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray meliputi:

a. Membutuhkan waktu yang lama.

b. Jumlah kelompok genap menyulitkan pengambilan suara.

c. Membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan kelas.

d. Bagi pendidik, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana, dan

tenaga).
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e. Pendidik sulit mengendalikan peserta didik.

Cara mengatasi kelemahan-kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe

two stay two stray diatas adalah pendidik harus memiliki strategi yang tepat

untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray.

Pendidik harus menyusun desain pembelajaran dengan seefektif mungkin

dengan alokasi waktu tertentu dan menerapkannya sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan. Pembagian kelompok pada jumlah peserta didik

genap, maka diharuska ada kelompok yang jumlah anggotanya lebih dari

empat peserta didik. Jika satu kelompok beranggota lima peserta didik,

maka dua peserta didik berkemampuan tinggi dan tiga peserta didik

berkemampuan rendah, atau sebaliknya. Pendidik berkelilig untuk

mengontrol peserta didik.

F. Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah proses yang  menghasilkan perubahan tingkah laku, baik

perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Belajar

merupakan salah satu faktor yang memngaruhi dan berperan penting dalam

pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan

individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Belajar merupakan suatu

proses yang komplek yang terjadi pada diri setiap manusia sepanjang

hidupnya.
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Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan

individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan

individu dengan masyarakat. Oleh karena itu belajar dapat dilakukan oleh

siapa saja dan di mana saja. Pertanda bahwa seseorang telah belajar salah

satu hasilnya adalah perubahan tingkah laku, dari yang tidak tau menjadi

tau, yang tidak bisa menjadi bisa, serta perubahan-perubahan yang positif

lainnya.

Perubahan yang terjadi melalui belajar tidak hanya mencakup pengetahuan,

tetapi juga keterampilan untuk hidup bermasyarakat meliputi keterampilan

berpikir, keterampilan sosial, dan nilai dan sikap. Akan tetapi tidak semua

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang merupakan hasil proses belajar.

Perubahan hasil belajar diperoleh karena individu yang bersangkutan

berusaha untuk belajar.

Menurut James O. Whitaker dalam Rusman (2017: 77), belajar adalah

proses di maa tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui pelatihan dan

pengamanan. Kata “diubah” merupakan kata kunci dari pendapat Whitaker,

sehingga dari kata tersebut mengandung makna bahwa belajar adalah suatu

perubahan yang direncanakan secara sadar melalui suatu program yang

disusun untuk menghasilkan perubahan perilaku positif tertentu. Intinya

belajar adalah proses perubahan.

Cronbach dalam Rusman (2017: 77), berpendapat bahwa “learning is shown

by change in behavior as a result of experience”. Belajar sebagai suatu

aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil
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pengalaman. Makna dari definisi yang dikemukakan oleh Cronbach ini lebih

dalam lagi, yaitu belajar bukanlah semata-mata perubahan dan penemuan

tetapi sudah mencakup kecakapan yang dihasilkan akibat perubahan dan

penemuan yang telah dilakukan. Setelah terjadi perubahan dan penemuan

yang baru, maka akan timbul suatu kecakapan yang memberikan manfaat

bagi kehidupannya. Inti dari belajar menurut Cronbach adalah outcome.

Hamalik dalam Susanto (2013: 3) belajar adalah memodifikasi atau

memperteguh perilaku melalui pengalaman. Hamalik juga menegaskan

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu atau

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan Slameto

(2010: 2) mendefinisikan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu dengan sengaja untuk

memperoleh perubahan baik dalam segi tingkah laku (sikap), pengetahuan,

pemahaman, dan keterampilan yang bersifat positif akibat dari pengalaman

memalui interaksi dengan individu lain  dan individu dengan

lingkungannya.

2. Teori Belajar

Banyak teori belajar yang dikembangkan dan mempengaruhi pelaksanaan

pendidikan. Teori belajar dibuat dan disusun untuk menjelaskan keadaan
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sebenarnya tentang pelaksanaan pendidikan. Menurut Sukmadinata dalam

Rusman (2017: 107), teori merupakan suatu set atau sistem pernyataan (a set

of statement) yang menjelaskan serangkaian hal. Adapun ketidak

sepakatannya terletak pada karakteristik dari penyataan tersebut.

Mendukung pernyataan tersebut, Moh. Nazir dalam Rusman (2017: 107)

menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri suatu teori, yaitu:

1. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstruk
(construct) yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan
hubungan unsure-unsur dalam set tersebut secara jelas pula.

2. Teori menjelaskan antara variable atau antarkonstruk (construct)
sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena-fenomena
yang diterangkan oleh variable dengan jelas kelihatan.

3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan
variable mana yang berhubungan dengan variable mana.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori belajar pada

dasarnya merupakan penjelasan mengenai cara belajar atau bagaimana siswa

memperoleh informasi. Teori-teori belajar diharapkan, suatu pembelajaran

dapat meningkatkan perolehan hasil siswa belajar. Rusman (2017: 108),

memaparkan teori-teori belajar sebagai berikut.

a) Teori Belajar Behavioristik
Menurut teori belajar behavioristik belajar adalah tingkah laku
yang dapat diamati yang disebabkan adanya stimulus dari luar.
Seseorag dapat dikatakan belajar ditunjukkan pada perilaku
yang dapat dilihat bukan dari apa yang ada dalam pikiran
siswa.

b) Teori Belajar Kontruktivistik
Konsep utama dari Kontruktivisme adalah bahwa peserta didik
adalah aktif dan mencari untuk membuat pengertian tentang
apa yang ia pahami, ini berarti belajar membutuhkan untuk
fokus pada skenario berbasis masalah, belajar berbasis proyek,
belajar berbasis tim, simulasi dan penggunaan teknologi.

c) Teori Belajar Kognitif
Teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif.
Setiap organism harus beradaptasi secara fisik dengan
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lingkungan untuk dapat bertahan hidup, begitu juga struktur
pikiran manusia,. Manusia berhadapan dengan berbagai
tantangan, gejala baru, dan permasalahan hidup yang harus
diselesaikan secara kognitif (mental).

Sejalan dengan pendapat di atas, Rusydiyah (2016 : 1) menjelaskan beberapa

teori belajar sebagai berikut.

1. Teori Belajar Behavioristik
Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah
laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan
respons yang menyebabkan peserta didik mempunyai
pengalaman baru.

2. Teori Belajar Kognitif
Belajar menurut teori kognitif merupakan suatu proses internal
yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi,
informasi dan aspek kejiwaan lainnya dengan kata lain belajar
merupakan aktivitas yang melibatkan proses berfikir yang
sangat kompleks.

3. Teori Belajar Kontruktivistik
Teori belajar kontruktivistik oleh Brooks & Brooks mengatakan
bahwa pengetahuan adalah non-objective, bersifat temporer,
selalu berubah, dan tidak menentu. Belajar dilihat sebagai
penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas
kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi.

4. Teori Belajar Humanistik
Teori belajar ini berusaha memahami peilaku belajar dari sudut
pandang perilakunya bukan sudut pandang pengamatnya.
Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik
untuk mengembangkan dirinya yaitu membantu masing-masing
individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia
yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi
yang ada pada diri mereka.

Berdasarkan pendapat teori di atas, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran yang sesuai dengan model kooperatif ialah teori belajar

kontruktivistik. Teori belajar ini memaknai belajar sebagai proses

mengonstruksi pengetahuan melaluai proses internal seseorang dan interaksi

dengan orang lain. Hasil belajar akan dipengaruhi oleh kompetensi dan

struktur intelektual seseorang serta tingkat kematangan berpikir, pengetahuan
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yang telah dimiliki sebelumnya, dan juga faktor lainnya seperti konsep diri

dan percaya diri dalam proses belajar. Teori ini berkaitan dengan penelitan

yang saya lakukan dengan mengguakan model pembelajaran kooperatif tipe

two stay two stray yaitu pada saat proses pembelajaran peserta didik belajar

secara berkelompok, sehingga peserta didik belajar melalui interaksi dengan

orang lain serta mengkontruksi pengetahuan yang ia miliki dan berdiskusi

dengan temannya.

3. Prinsip-prinsip Belajar

Prinsip belajar adalah landasan yang digunakan untuk berpijak agar proses

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Prinsip ini dijadikan dasar

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Rusman (2015: 15) menyatakan

bahwa prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut:

1. Perhatian dan motivasi yang akan timbul pada peserta didik apabila
bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan.

2. Keaktifan berupa kegiatan fisik dan kegiatan psikis peserta didik.
3. Adanya keterlibatan langsung dalam proses belajar..
4. Pengulangan yang dapat memperbesar peluang timbulnya respon

benar.
5. Tantangan dalam situasi belajar yang peserta didik hadapi untuk

suatu tujuan yang ingin dicapai.
6. Balikan dan penguatan yang dapat mendorong peserta didik untuk

belajar lebih giat lagi.
7. Perbedaan individu dalam artian setiap peserta didik memiliki

perbedaan satu dengan yang lainnya.

Suhana (2014: 16) mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut:

1. Belajar berlangsung seumur hidup.
2. Proses belajar adalah kompleks namun terorganisir.
3. Belajar berlangsung dari yang sederhana menuju yang kompleks.
4. Belajar dari mulai yang faktual menuju konseptual.
5. Belajar dari mulai yang kongkrit menuju abstrak.
6. Belajar merupakan bagian dari perkembangan.
7. Belajar mencakup semua kehidupan yang penuh makna.
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8. Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu.
9. Belajar berlangsung dengan pendidik maupun tanpa pendidik.
10. Belajar yang berencana.
11. Kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bimbingan dari orang

lain.

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2013: 42) ada tujuh prinsip-

prinsip belajar, yaitu:

1. Perhatian dan motivasi
2. Keaktifan
3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman
4. Pengulangan
5. Tantangan
6. Balikan dan penguatan
7. Perbedaan individual

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip

belajar adalah dasar yang digunakan pendidik untuk melakukan proses

pembelajaran dikelas agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik

antara pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar tersebut bertujuan

untuk menimbulkan semangat belajar peserta didik. Proses belajar

dilaksanakan berlandasan dengan prinsip belajar agar dapat mencapai tujuan

yang diinginkan.

4. Tujuan Belajar

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil yang menunjukkan bahwa peserta didik

telah melakukan  kegiatan belajar. Tujuan belajar juga merupakan sesuatu

perubahan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. Perubahan yang

diharapakan tercapai adalah perubahan yang positif meliputi aspek afektif,

kognitif, dan psikomotorik. Menurut Hamalik (2012: 73) tujuan belajar

terdiri dari tiga komponen, yaitu:



42

1. Tingkah laku terminal. Tingkah laku terminal adalah komponen
tujuan yang menentukan tingkah laku peserta didik setelah belajar.

2. Kondisi-kondisi tes. Komponen kondisi tes tujuan belajar
menentukan situasi dimana peserta didik dituntut untuk
mempertunjukkan tingkah laku terminal.

3. Ukura-ukuran perilaku. Komponen ini merupaka suatu pernyataan
tentang ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan
mengenai perilaku peserta didik.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013: 8) mengemukakan bahwa tujuan

belajar adalah memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Selanjutnya

Sardiman (2012: 26-29) mengemukakan tujuan belajar sebagai berikut:

a) Untuk mendapatkan pengetahuan

b) Penanaman konsep dan keterampilan

c) Pembentukan sikap

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar

adalah hasil yang ingin dicapai setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil

belajar yang ingin tercapai adalah perubahan tingkah laku individu kearah

yang positif. Selain itu tujuan belajar juga diharapkan dapat menanamkan

konsep pengetahuan dan keterampilan, serta pembentukan sikap pada diri

individu.

G. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah

dirumuskan. Pembelajaran berasal dari dua konsep yang tidak dapat

dipisahkan, yaitu belajar dan mengajar yag berlangsung dalam proses

pembelajaran secara terpadu. Pembelajaran merupaka proses interaksi antara
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peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan

belajar.

Menurut Rusman (2015: 134), pembelajaran pada hakikatnya merupakan

suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, baik interaksi

secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung,

yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Fathurrohman

(2015: 16) pembelajaran adalah proses interaksi dengan pendidik dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap

dan kepercayaan pada peserta didik.

Sedangkan menurut Degeng dalam Fathurrohman (2015:16), pembelajaran

adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Pembelajaran memusatkan

pada “bagaimana membelajarkan  peserta didik”  dan bukan pada “apa yang

dipelajari peserta didik”. Pada intinya, pembelajaran adalah usaha yang

dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik yang pada

akhirnya terjadi perubahan perilaku.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan

sumber belajar. Proses interaksi tersebut bertujuan agar peserta didik dapat

memperoleh ilmu pengetahuan dan pemahaman atas materi yang dipelajari.

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar terjadi

perubahan tingkah laku ke arah yang positif.
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H. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti

kegiatan belajar. Hasil belajar meliputi tiga ranah, yaitu afektif, kognitif, dan

psikomotor. Melalui hasil belajar, tujuan pembelajaran dapat diukur apakah

sudah tercapai atau belum tercapai.

Nawawi dalam Susanto (2013: 5) menyatakan bahwa hasil belajar dapat

diartikan sebagai tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari

materi pelajaran di sekolah. Hasil belajar tersebut dinyataka dalam skor yang

diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Bloom

dalam Suprijono (2016: 6), mengemukakan bahwa:

Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, efektif, dan
psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan,
ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas,
contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan,
menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan,
merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai).
Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding
(memberikan respon), valuing (nilai), organizing (organisasi), dan
characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi
initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup
keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan
intelektual.

Sedangkan menurut Lindgren dalam Suprijono (2016: 6) mengemukakan

bahwa hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan

sikap. Keberhasilan hasil belajar yang dicapai dapat diketahui dari kesesuaian

dengan hasil belajar yang telah dirumuskan dapat diketahui melalui evaluasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sunal dalam Susanto (2013: 5), bahwa
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evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat

pertimbangan seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan

peserta didik. Selain itu, dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian dapat

dijadikan sebagai cara untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik

serta dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan tindak lanjut pada

pembelajaran selanjutnya.

Hasil belajar pada kurikulum 2013 mencakup kompetensi inti sebagai

berikut:

1. KI1 yaitu menerima dan menjalankan ajaran Agama yang
dianutnya.

2. KI2 yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi denga keluarga, teman,
dan pendidik.

3. KI3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai dirumah maupun
disekolah.

4. KI4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas
dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan
yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa hasil belajar adalah tingkat

keberhasila peserta didik dalam mencapai materi yang telah dipelajari

berdasarkan pengumpulan bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik.

Hasil belajar juga merupakan kemampuan-kemampuan meliputi KI1-KI4

yaitu kompetensi inti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan

keterampilan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman

belajarnya. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang

bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukan
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tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran serta

sebagai tolak ukur untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya mencakup

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Hasil belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar aspek

kognitif yang mencakup empat tingkatan dalam domain kognitif taksonomi

bloom yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), dan

menganalisis (C4). Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur hasil

belajar peserta didik pada aspek kognitif adalah tes. Penelitian ini dilakukan

pada aspek kognitif karena ingin mengetahui bagaimana hasil belajar kognitif

peserta didik setelah diberi perlakuan dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe TSTS.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan maka diperlukan dorongan

atau usaha dalam diri sendiri maupun lingkungan. Menurut teori Gestalt

dalam Susanto (2013: 12) mengemukakan bahwa hasil belajar dipengaruhi

oleh dua faktor, yaitu faktor peserta didik itu sendiri dan faktor

lingkungannya. Pertama, peserta didik; dalam arti kemampuan berfikir atau

tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani

maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi

pendidik, kreativitas pendidik, sumber-sumber belajar, metode serta

dukungan lingkunga, keluarga dan lingkungan.

Adapun pendapat Waslimah dalam Susanto (2013: 12) mengemukakan

bahwa hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi



47

antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik secara internal maupun

eksternal. Secara terperinci dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor internal, merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri
peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor
internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi
belajar, ketekunan, sikap kebiasaan belajar, serta kondisi fisk dan
kesehatan .

2. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik
yang memengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar
peserta didik. Keluarga yang keadaan ekonominya rendah, broken
home, perhatian orang tua yag kurag terhadap anaknya, serta
kebiasaan sehari-hai yang kurang baik dari orangtua dalam
kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta
didik.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri peserta

didik sendiri dan faktor internal yang berasal dari luar, seperti lingkungan

keluaga, sekolah, dan tempat tinggal.

I. Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray pada

Pembelajaran

Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray adalah pembelajaran yang

dapat diimplementasikan pada semua mata pelajaran. Selain itu model

pembelajaran tipe ini juga dapat diimplementasikan pada semua tingkatan

kelas, baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Penelitian ini

mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 keragaman suku
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bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran satu sampai pembelajaran

enam.

Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selain tujuan setiap

pembelajaran juga memiliki Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator yang

dikembangkan dari Kompetensi Dasar (KD). Kegiatan pembelajaran yang

dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah

ditentukan.

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray diimplementasikan

pada tujuan pembelajaran dan indikator yang diturunkan dari Kompetensi

Dasar (KD). Model pembelajaran ini diimplementasikan pada setiap mata

pelajaran melalui tugas yang akan didiskusikan oleh peserta didik dengan

kelompoknya. Lagkah-langkah model pembelajaran ini juga

diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran, yaitu pada kegiatan

pendahuluan, inti, dan penutup.

J. Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray dalam

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada

keaktifan peserta didik. Pembelajaran dilakuka secara bekerja sama dalam

kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-5 anggota dalam satu kelompok.

Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray adalah pembelajaran yang

melibatkan semua peserta didik aktif dalam proses pembelajaran melalui

pembentukan kelompok yang berjumlah 4 orang dalam satu kelompok.

Pembelajaran tipe ini setiap kelompok diberikan masalah dan peserta didik
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menyelesaikan masalah yang diberikan denga bekerja sama dengan

kelompoknya.

Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray memiliki beberapa langkah

dalam implementasinya. Proses pembelajaran dikatakan baik jika dalam

pengimplementasinya sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.

Implementasi langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tema 7 indahnya

keragaman negeriku subtema 1 aku dan keragaman suku bangsa dan agama

di negeriku terlapir . (Lihat lampiran 1 halaman 137)

Berdasarkan implementasi pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray,

maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran kooperatif tipe

two stay two stray dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat

disesuaikan dengan baik. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe two

stay two stray tersebar dalam tiga kegiatan. Kegitan tersebut ialah kegiatan

pembuakaan, inti, dan penutup.

K. Kajian Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian eksperimen

dalam skripsi ini.

1. Rediarta dkk (2014), Kecamatan Beleleng Bali. Berdasarkan hasil

analisis diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe two stay

two stray berpengaruh terhadap hasil belajar matematika peserta didik

kelas V SD Gugus 13 Kecamatan Beleleng Bali. Pengaruhnya dapat

dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas
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kontrol. Kelemahan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

two stay two stray dalam penelitian ini adalah tingkat sosialisasi

peserta didik rendah, sehingga peserta didik tidak mampu berdiskusi

bersama kelompoknya dengan baik.

2. Dewi (2014), Gugus II Kecamatan Tampaksiring Bali. Berdasarkan

hasil analisis diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe two

stay two stray berbantuan peta konsep berpengaruh terhadap hasil

belajar IPA peserta didik kelas V SD Gugus II Kecamatan

Tampaksiring Bali. Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil

belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelemahan

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

dalam penelitian ini adalah peserta didik tidak menjalankan perannya

dalam membagikan dan mencari informasi dengan baik.

3. Pratiwi (2016), Gugus 3 Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa model kooperatif Two Stay

Two Stray berpengaruh terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas

V SD Gugus 3 Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.

Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Kelemahan pelaksanaan dalam

pembelajaran penelitian ini adalah sulitnya peneliti membagi

kelompok secara heterogen dengan jumlah peserta didik genap.

4. Syamsiah (2014), Sumomulyo 8 Surabaya. Berdasarkan hasil analisis

diketahui bahwa model kooperatif Two Stay Two Stray meningkatkan

hasil belajar siswa di SD N Sumomulyo 8 Surabaya. Hal ini terlihat
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dari hasi persentase aktivitas peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif

tipe two stay two stray mengalami peningkatan dan juga

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kelemahan dalam

penelitian tersebut pembentukan kelompok oleh pendidik,

menimbulkan peserta didik rasa ingin tidak mau berdiskusi dengan

anggota kelompok yang tidak akrab.

5. Azizah dkk (2016), Lowokwaru Malang. Berdasarkan hasil analisis

diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray berpengaruh terhadap aktivitas belajar IPA peserta didik kelas IV

SD Negeri 3 Lowokwaru Malang. Pengaruhnya dapat dilihat dari

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Kelemahan dalam penelitian tersebut pembentukan kelompok oleh

pendidik, menimbulkan peserta didik rasa ingin tidak mau berdiskusi

dengan anggota kelompok yang tidak akrab.

Berdasarkan penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti di atas,

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan

judul penelitian yang akan diteliti yaitu Pengaruh Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Terhadap Hasil Belajar Tematik

Terpadu Peserta Didik Kelas IV di SDN 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Berdasarkan kelemahan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two

stay two stay dalam penelitian yang relevan tersebut, maka penelitian ini
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dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Cara mengatasi

kelemahan-kelemahan tersebut yaitu dengan peneliti berusaha meyakinkan

bahwa semua peserta didik mampu belajar secara berkelompok dan

menjalankan perannya dengan baik. Selain itu pendidik juga membuat

desain pembelajaran dengan seefektif mungkin dan menerapkannya sesuai

dengan desain pembelajaran yang telah dibuat. Pembagian kelompok secara

heterogen dibagi berdasarkan tingkat prestasi peserta didik, yaitu 2 orang

berkemapuan tinggi dan 2 orang berkemapua rendah. Jika jumlah peserta

didik dalam kelas berjumlah genap, ada beberapa kelompok yang

beranggota 5 kelompok serta pembagia kelompok tersebut disesuaikan juga

dengan tingkat kemampuannya.

L. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan

antara variable-variabel yang ada dalam penelitian. Berdasarkan penelitian,

hasil belajar merupkan ukuran keberhasilan peserta didik setelah melalui

proses pembelajaran. Penelitia ini memilih model pembelajaran kooperatif

tipe two stay two stray karena model ini memiliki kelebihan yang dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kerangka berpikir dalam

penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai barikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Keterangan:
X : Variabel  bebas
Y : Variabel terikat

: Pengaruh

Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Two Stay
Two Stray (X)

Hasil Belajar (Y)
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Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray adalah model

pembejaran yang dilakukan dengan pembentukan kelompok kecil yang

berjumlah empat orang. Semua peserta didik berperan aktif dalam proses

pembelajaran. Dua orang memiliki peran menyampaikan informasi kepada

tamu yag datang dan dua orang lagi berperan untuk mencari informasi dari

kelompok lain. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik mampu

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal.

Penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini, dimulai dengan tes awal

(pre-test) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penyampaian inti materi

dan kompetensi yang ingin dicapai tentang materi yang ada pada tema

indahnya keragaman di negeriku, kemudian pada kelas eksperimen

pendidik memberikan materi pada tema indahnya keragaman di negeriku

dengan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode Two Stay

Two Stray. Sebaliknya pada kelas kontrol pendidik memberikan materi

materi pada tema cita-citaku tanpa menggunakan model pembelajaran.

Setelah itu diberikan tes akhir (post-test) pada kelas yang diberi perlakuan

model pembelajaran kooperatif menggunakan metode Two Stay Two Stray

dan kelas yang  diberi perlakuan model konvensional untuk melihat

hasil akhir.

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat mempermudah

peserta didik dalam menghayati materi pelajaran. Selain itu model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat meningkatkan hasil

belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran dilakukan sendiri secara aktif

dan didampingi oleh pendidik sehingga pembelajaran akan lebih berkesan.
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Berdasarkan uraian di atas, maka alur kerangka pikir pada gambar 1 dapat

dideskripsikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung dapat mempengaruhi

hasil belajar peserta didik.

M. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian. Rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pernyataan dan jawaban yang dibuat masih berdasarkan pada

teori yang relevan bukan berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang

diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah

“Terdapat pengaruh pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two

Stay Two Stray terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV pada tema 7

indahnya keragaman di negeriku subtema 1 keragaman suku bangsa dan

agama di negeriku”.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah eksperimen. Penelitian

eksperimen adalah penelitian yang memberikan perlakuan terhadap objek

yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017: 72) menyatakan bahwa

penelitian eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari

pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Alasan jenis penelitian ini dipilih

karena ingin mengetahui sejauh manakah pengaruh penerapan model

kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar peserta didik pada

tema 7 indahnya keragaman di negeriku subtema 1 keragaman suku bangsa

dan agama di negeriku kelas IV dan tidak memfokuskan pada subjektifitas

dalam penelitian ini.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental design. Menurut

Sugiyono (2017:77) mengemukakan bahwa bentuk desain quasi

eksperimental design merupakan pengembangan dari true eksperimental

design. Bentuk desain quasi eksperimen yang digunakan adalah
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Nonequivalent Control Group Design, yaitu desain kuasi eksperimen

dengan melibatkan perbedaan pretest maupun posttest antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random, akan tetapi dipilih

dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan berdasarkan

pertimbangan tertentu. Penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan

nilai MID kelas IV A dan kelas IV B. Desain penelitian tersebut dapat

dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2. Desain Penelitian

Sumber: Sugiyono (2017:79)

Keterangan:

R1 : Kelas Ekperimen

R2 : Kelas Kontrol

X : Perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS)

O1 : Skor pre-test pada kelas ekperimen

O2 : Skor post-test pada kelas ekperimen

O3 : Skor pre-test pada kelas kontrol

O4 : Skor post-test pada kelas control

Desain ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray sedangkan kelas kontrol

R1 O1 X O2

R2 O3 O4
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adalah kelas pengendali yaitu kelas yang tidak diberi perlakuan model

pembelajaran kooperatif  tipe two stay two stray.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan populasi dan sampel

terlebih dahulu, kemudian diberi perlakuan agar tercapai tujuan dari

penelitian yang akan dilaksanakan. Menurut Sugiyono (2017: 80) populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan

suatu kelompok yang menjadi objek perhatian utama yang digunakan untuk

dijadikan sebagai generalisasi dari sebuah penelitian. Populasi dalam

penelitian ini yaitu peserta didik SD Negeri 2 Labuhan Ratu Tahun Pelajaran

2017/2018 pada kelas IV semester genap yang berjumlah 65 peserta didik

yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas IV A dan kelas IV B. Rincian

populasi peneliti ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  2. Jumlah Peserta Didik kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

No Kelas Jumlah Peserta Didik
1 IV A 32 Peserta Didik
2 IV B 33 Peserta Didik
Total 65 Peserta Didik

Sumber : Statistik SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2017/2018
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2. Sampel

Sampel ditentukan setelah menentukan populasi, peneliti menentukan

sampel untuk memudahkan proses pelaksanaan penelitian karena jumlah

objek yang diamati menjadi sedikit namun akurat. Menurut Sugiyono (2017:

81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Sampel diambil dari sebagian populasi, sebab jika jumlah

sampel terlalu banyak peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi

dengan baik.

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti, yang memiliki

karakteristik atau keadaan tertentu untuk diteliti. Hasil yang dipelajari pada

sampel maka kesimpulannya juga berlaku pada populasi. Sehingga sampel

yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili.

Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan nonprobability sampling

diamana pada teknik ini tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik tersebut peneliti

menggunakan total sampling untuk menentukan sampel. Menurut Sugiyono

(2017: 85) total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Total sampling penelitian

populasi di jadikan subjek penelitian dijadikan sebagai sampel.

Penelitian ini dilakukan pada kelas IV SD N 2 Labuhan Ratu. Sekolah Dasar

itu kelas IV hanya terdiri dari dua kelas, yaitu kelas IV A dan IV B,

sehingga semua kelas dijadikan sampel, yaitu kelas IV A sebagai kelas

eksperimen yang diberi perlakuan menerapkan model pembelajaran
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kooperatif tipe Two Stay Two Stray karena hasil belajar peserta didik kelas

IV A lebih rendah dibandingkan dengan kelas IV B. Sedangkan kelas IV B

sebagai kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan penerapan model

pembelajaran.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian   ini   dilaksanakan   pada   semester   genap   Tahun   Pelajaran

2017/2018.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung

yang  beralamat  di Jl. Z. A. Pagar Alam, Gang. Beringin No. 59

Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen (bebas) dan

variabel dependen (terikat) Menurut Sugiyono (2017: 61) mengemukakan

bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

a. Menurut Sugiyono (2017: 39) variabel independen ( variabel bebas) adalah

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas merupakan variabel
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yang mempengaruhi variabel lainnya yang dilambangkan X. Variabel bebas

pada penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two

Stray (X) .

b. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Varibel terikat

merupakan variabel yang akan diukur untuk mengetahui pengaruh lain, yang

dilambangkan Y. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar tema

7 indahnya keragaman di negeriku subtema 1 keragaman suku bangsa dan

agama di negeriku (Y).

E. Definisi Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu

konsep secara singkat, jelas dan tegas. Definisi konseptual dalam penelitian

ini adalah:

a. Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray adalah model

pembelajaran secara kelompok kecil yang berjumlah empat orang. Dua

orang tinggal untuk memberikan informasi dan dua orang pergi untuk

mencari informasi dari kelompok lain, kegiatan tersebut memberikan

kesempatan kepada kelompok lain untuk bertukar pengetahuan,

pengalaman, dan hasil kerja kelompok. Tujuan dari pembelajaran ini saling

membantu memecahkan masalah, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada

diri peserta didik,  serta saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi

dan melatih untuk bersosialisasi.
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b. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri peserta didik sebagai

hasil dari proses pembelajaran dan untuk mengetahui hasil belajar peserta

didik dilakukanlah evaluasi atau pemberian tes setelah proses pembelajaran.

Tes yang dimaksud adalah hasil belajar peserta didik dalam ranah kognitif.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap konstruk atau

variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan

peneliti untuk mengukur atau memanipulasinya. Definisi operasional dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan

salah satu jenis  model  pembelajaran  kooperatif. Proses pembelajaran ini

melibatkan semua peserta didik aktif. Peserta didik aktif dalam melakukan

kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran

kooperatif tipe TSTS yaitu, 1)peserta didik menggali materi pelajaran yang

aka dipelajari melalui apersepsi, 2) peserta didik menngali materi pelajaran

sesuai KD, 3) peserta didik membagi kelompok, masing-masing kelompok

terdiri dari 4 orang, 4) peserta didik mendiskusikan tugas bersama

kelompoknya, 5) setelah selesai berdiskusi kelompok membagi kelompok

menjadi 2 kelompok dengan ketentuan dua orang tinggal untuk

memberikan informasi kepada kelompok yang dating dan dua orang

bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi, 6) setelah memperoleh

informasi, kelompok yang bertamu pamit undur diri dan kembali ke

kelompoknya untuk melaporkan temuannya dari kelompok lain,
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7) kelompok mencocokkan dan mempresentasilkan hasil diskusi kelompok

ke depan kelas, 8) peserta didik dan pendidik bersama-sama menyimpulkan

materi pelajaran berdasarkan presentasi di depan kelas, 9) peserta didik

menerima apresiasi atas hasil kerja kerasnya.

b. Hasil belajar adalah hasil yang  diperoleh dari proses belajar. Hasil

belajar dapat berupa perubahan yang dialami oleh peserta didik setelah

mengalami kegiatan pembelajaran. Hasil belajar pada kegiatan ini

difokuskan pada aspek kognitif yang meliputi pengetahuan (C1),

pemahaman (C2), penerapan (C3), dan menganalisis (C4). Hasil belajar

diketahui dari proses belajar tersebut dilakukanlah evaluasi. Hasil belajar

yang dicapai dapat dilihat dari nilai atau skor yang didapat peserta didik

setelah mengerjakan tes. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik

mencakup penilaian penugasan yang berupa hasil pre-test dan post-test.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Non Tes

Teknik non tes dilakukan dengan menggunakan lembar aktivitas peserta

didik melalui observasi. Observasi dimaksud untuk mengetahui adanya

kesesuaian antara perencanaan dan plelaksaan. Hal-hal yang akan di

amati dalam observasi yaitu mengamati aktivitas peserta didik dalam

pross pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan dengan memberian

nilai 1 apabila peserta didik melakukan dan nilai 0 apabila peserta didik

tidak melakukan kegiatan pada lembar observasi yang dibantu dengan

pendidik mitra (guru kelas) dan rekan mahasiswa peneliti.
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2. Teknik Tes

Teknik tes ini diberikan dalam bentuk pre-test dan post-test untuk

mendapatkan data pemahaman konsep. Tes yang digunakan dalam pre-test

sama dengan soal yang digunakan dalam post-test. Tes dalam penelitian ini

digunakan untuk mengetahui data hasil belajar peserta didik untuk

kemudian diteliti guna melihat pengaruh dari penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray.

G. Prosedur Penelitian

Penelitian  terdiri  dari  tiga tahapan, yaitu pra penelitian,  perencanaan

dan tahap pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap

tahapan tersebut, adalah:

1. Penelitian Persiapan

a. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi sekolah,

jumlah kelas dan peserta didik yang akan dijadikan subjek penelitian,

serta cara mengajar pendidik.

b. Membuat perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray, silabus, dan

instrumen penelitian.

c. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2.   Tahapan Pelaksanaan

a. Mengadakan pre-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
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kooperatif tipe two stay two stray di kelas eksperimen dan pada kelas

kontrol tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay

two stray.

c. Melaksanakan posttest

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data penelitian

b. Mengolah dan menganalisis data penelitian

c. Menyusun laporan hasil penelitian.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen

yang digunakan oleh peneliti adalah berupa instrumen tes. Instrumen ini

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta didik dan

bagaimana hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran

dengan menggunakan model kooperatif tipe two stay two stray.

1. Jenis Instrumen

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Salah satu tujuan dibuatnya

instrumen adalah untuk memperolah data dan informasi yang lengkap

mengenai hal-hal yang ingin dikaji. Instrumen penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah non-tes dan tes.
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a. Instrumen Tes

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan instrument tes. Bentuk tes

yang diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda yang

berjumlah 30 item. Soal pilihan ganda adalah suatu bentuk tes yang

mempunyai satu alternatif jawaban yang benar atau paling tepat. Dilihat

strukturnya bentuk soal pilihan ganda terdiri atas:

a. Stem : suatu pertanyaan yang berisi permasalahan yang akan

ditanyakan.

b. Option : sejumlah pilihan/alternatif jawaban.

c. Kunci : jawaban yang benar/paling tepat.

d. Distractori/pengecoh : jawaban-jawaban lain selain kunci.

Kisi-kisi instrument tes dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 156.

b. Non Tes

Instrumen non tes yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas peserta

didik menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

untuk mengadakan pencatatan dan pengamatan secara lagsung serta sebagai

metode  bantu untuk mengumpulkan data terlaksana atau tidaknya

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray

pada proses pembelajaran di kelas. Observasi yang dilakukan adalah

observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat tetapi

dalam pengamatan pendidik masuk dan mengikuti kegiatan yang sedang
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berjalan. Kisi-kisi instrument non tes (lembar observasi) dapat dilihat pada

lampiran 13 halaman 196.

2. Uji Instrumen

a) Uji Coba Instrumen Tes

Sebelum soal tes diujikan kepada peserta didik, terlebih dahulu dilakukan

uji coba instrumen tes. Soal diuji coba setelah dianalisis secara kualitatif

yang secara teoritis sudah benar. Uji coba instrumen dilakukan di sekolah

lain pada peserta didik kelas IV yaitu kelas IV A di SDN 3 Sawah Lama

Bandar Lampung.

b) Uji Persyaratan Instrumen

Setelah dilakukan uji coba instrumen tes, maka langkah berikutnya adalah

menganalisis hasil uji coba secara kuantitatif yang bertujuan untuk

mengetahui validitas soal dan realibilitas soal, daya beda soal, dan taraf

kesukaran soal. Sedangkan hasil uji coba instrument non tes secara

kuantitatif bertujuan untuk mengetahui validitas dan realibilitas lembar

observasi.

1. Uji Persyaratan Instrumen Non Tes

a. Validitas Lembar Observasi

Uji validitas lembar observasi aktivitas peserta didik menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray pada penelitian ini
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menggunakan korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson,

dengan rumus sebagai berikut :

rxy =
∑ (∑ ) (∑ )∑ –(∑ ) ∑ –(∑ )

Keterangan :

rxy = Koefisien korelasi X dan YN =Jumlah peserta didik∑ XY = Total perkalian skor X dan Y∑ Y = Jumlah skor benar peserta didik∑ X = Jumlah skor soal benar∑ X
2

= Total kuadrat skor soal benar∑ Y
2

= Total kuadrat skor benar peserta didik

(Arikunto, 2008: 87)

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan = 0,05 maka alat ukur

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

ukur tersebut adalah tidak valid.

Tabel 3 Klasifikasi Validitas Lembar Observasi

Kriteria

validitas

0.00 > rxy Tidak valid (TV)
0.00 < rxy < 0.20 Sangat rendah (SR)
0.20 < rxy < 0.40 Rendah (Rd)
0.40 < rxy < 0.60 Sedang (Sd)
0.60 < rxy < 0.80 Tinggi (T)
0.80 < rxy < 1.00 Sangat tinggi (ST)

Sumber: Arikunto (2010: 322)

b. Uji Realibilitas Lembar Observasi

Instrument dapat dikatakan reliabel jika instrument tersebut dapat

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan
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menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas instrumen lembar observasi

dilakukan dengan metode Cronbach Alpha. Rumus Alpha dalam Arikunto

(2008: 109) adalah:

= ( ) 1 − ∑
Keterangan :

: Koefisien reliabilitas

: Banyaknya butir soal∑ : Jumlah varians butir

: Varians total

Tabel 4 Klasifikasi Reliabilitas Lembar Observasi
Nilai Reliabilitas Kategori
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Agak rendah
0,61 - 0,80 Cukup
0,81 - 1,00 Tinggi

(Arikunto, 2014: 319)

2. Uji Persyaratan Instrumen Tes

a. Uji Validitas Soal

Intstrumen tes dapat digunakan setelah diuji validitasnya. Valid berarti

sahih atau benar, dengan demikian instrument yang sahih adalah intrumen

yang mengukur apa yang seharusnya diukur (tepat sasaran). Menurut

Arikunto (2013: 211) validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan

tingkat-tingkat kevalidan atau kesalahan suatu instrumen. Suatu instrumen

yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang

kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
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Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui validitas soal tes yang akan

digunakan dalam penelitian dan dilakukan sebelum soal diajukan kepada

peserta didik. Soal yang diuji validitasnya sebanyak 30 soal dan per seri

soal sebanyak 30 soal, sehingga jumlah soal yang di buat sebanyak 60 soal,

akan tetapi soal yang akan digunakan hanya 30 soal. Pengujian validitas

instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pengujian

validitas isi, yakni ditinjau dari kesesuaian isi instrument tes dengan isi

kurikulum yang hendak diukur. Guna mendapatkan instrumen tes yang

valid dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan diukur sesuai dengan

materi dan kurikulum yang berlaku.

2. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan indikator.

3. Melakukan penilaian terhadap butir soal dengan meminta bantuan pendidik

untuk menyatakan apakah butir-butir soal telah sesuai dengan kompetensi

dasar dan indikator.

Setelah instrumen dinyatakan valid, maka instrumen tes tersebut di uji

cobakan pada kelas lain di luar sempel, yaitu 20 peserta didik kelas IV SDN

3 Sawah Lama Badar Lampung. Validator tes dilakukan kepada ibu Erdi

Hadyastuti, S.Pd.

b. Reliabilitas Soal

Instrumen yang dikatakan reliabel adalah instrumen yang bila digunakan

beberpa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data

yang sama. Arikunto (2013: 221) reliabilitas menunjukkan pada suatu
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pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah

baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Uji reliabilitas instrumen hasil belajar dilakukan dengan metode Cronbach

Alpha. Rumus Alpha dalam Arikunto (2008: 109) adalah:

= ( ) 1 − ∑
Keterangan :

: Koefisien reliabilitas
: Banyaknya butir soal∑ : Jumlah varians butir

: Varians total

Tabel 5 Klasifikasi Reliabilitas Soal
Nilai Reliabilitas Kategori
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Agak rendah
0,61 - 0,80 Cukup
0,81 - 1,00 Tinggi

(Arikunto, 2014: 319)

c. Daya Beda Soal

Daya pembeda soal diperlukan agar instrumen mampu membedakan

kemampuan masing-masing responden. Arikunto (2008: 211)

mengemukakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal

untuk membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan

tinggi)  dengan  peserta didik yang berkemampuan rendah. Teknik yang

digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah dengan mengurangi
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rata-rata kelompok atas yang menjawab benar dan rata- rata kelompok

bahwa yang menjawab benar. Menguji daya pembeda soal dalam penelitian

ini menggunakan rumus :

D = − = PA − PB

Keterangan :

J : Jumlah peserta tes
JA : Banyaknya peserta kelompok atas
JB : Banyaknya peserta kelompok atas
BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan

benar.
BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan

benar.
P : Indeks kesukaran

PA= : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

PB= : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Kriteria Daya Pembeda Soal
No. Indeks Daya Pembeda Klasifikasi
1. 0,00-0,19 Jelek
2. 0.20-0,39 Cukup
3. 0,40-0,69 Baik
4. 0,70-1,00 Baik sekali
5. Negative Tidak baik

(Sumber: Arikunto (2012: 218))

d. Teknik Kesukaran Soal

Teknik kesukaran soal digunakan untuk mengetahui taraf kesukaran soal.

Rumus yang digunakan untuk menghitung  taraf kesukaran seperti yang
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dikemukakan oleh Arikunto (2008: 208) yaitu :

=
Keterangan:
P : Tingkat kesukaran
B : Jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar
JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes

Tabel 7 Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal
N
o

Indeks
Kesukaran

Tingkat
Kesukaran1

.
0,00 – 0,30 Sukar

2
.

0,31 – 0,70 Sedang
3
.

0,71 – 1,00 Mudah
Sumber: Arikunto(2008: 210)

c). Uji Persyaratan Analisis Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi

linier sederhana, dilakukan uji persyaratan analisis data yaitu uji

normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat

apakah sampel dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji

homogenitas untuk memperoleh asumsi bahwa sampel dalam penelitian

berawal dari kondisi yang sama atau homogen.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari

kedua kelas berupa nilai hasil belajar berasal dari populasi yang

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini

menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Menurut Sugiyono
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(2017: 197) alasan penggunaan uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah

karena jumlah sampel yang diteliti lebih dari 50 orang, yaitu 65 orang.

Menurut Noor (2016: 176) uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

dilakukan dengan menghitung A1, yaitu nilai maksimum dari selisih

antara komulatif proporsi (KP) dan harga Z tabel pada batas bawah.

Alasan menggunakan uji normalitas karena sebelum pengujian hipotesis

data harus berdistrubusi normal. Perhitungan normalitas dapat digunakan

rumus sebagai berikut:

A1 = Fz – KP

Keterangan :

A1 : Kolmogrov Smirnov
Fz : Nilai Z pada batas bawah
KP : Komulatif proporsi

2. Uji Homogenitas Data

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas

dilakukan dengan dengan One Way Anova. Menurut Sugiyono (2017: 265)

tabel ringkasan Anova yaitu:

Tabel 8 Ringkasan Anova
Sumber
Variasi

Dk Jumlah
Kuadrat

MK Fh Ftab Keputusan

Total N-1 JKtot - MKantMKdal = 0,05 Fh>Ftab

Homogen
Antar
Kelompok

m-1 JKant MKant

Dalam
Kelompok

N-m JKdal MKdal

Sumber: Sugiyono (2014: 265)

N  = Jumlah seluruh anggota sampel
m = Jumlah kelompok sampel
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Kriteria pengujian apabila Fhitung≥ Ftabel dengan = 0,05 maka homogen,

dan sebaliknya apabila Fhitung< Ftabel maka tidak homogen. Alasan

menggunakan uji homogenitas karena sebelum pengujian data harus

berdistribusi normal.

B. Uji Hipotesis

Guna menguji ada tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe

two stay two stray terhadap hasil belajar tematik terpadu peserta didik

kelas IV, maka digunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji

hipotesis. Alasan menggunakan rumus regresi linier sederhana karena

jumlah variable bebas adalah satu, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui

pengaruh satu buah variable bebas terhadap satu buah variable terikat.

Menurut Siregar (2013: 379) rumus regresi linier sederhana yaitu :

Y’ = a + b X

Keterangan :
Y’ = Nilai yang diprediksikan
a = Konstanta atau bila harga X = 0
b = Koefisien Regresi
X = Nilai Independen

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini sebagai berikut:

Ha = Ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two

stay two stray terhadap hasil belajar tematik terpadu peserta didik

kelas IV di SDN 2 Labuhan Ratu Tahun Ajaran 2017/2018.

Ho = Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif two

stay two stray terhadap hasil belajar tematik terpadu peserta didik

kelas IV di SDN 2 Labuhan Ratu Tahun Ajaran 2017/2018.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan  bahwa, ada

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap

hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas IV di SDN 2 Labuhan Ratu

tahun pelajaran 2017/2018.

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.

1. Bagi Peserta Didik

Peserta didik diharapkan mengikuti proses pembelajaran dan mengikuti

langkah-lahkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe two stay

two stray dengan baik sehingga dapat saling membantu memecahkan

masalah serta saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi dan

melatih untuk bersosialisasi.
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2. Bagi Pendidik

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran dengan

pendekatan yang bervariasi  dalam rangka memperbaiki kualitas

pembelajaran bagi peserta didik, salah satunya yaitu dengan menerapkan

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray.

3. Kepala Sekolah

Kepala sekolah diharapkan untuk menganjurkan para pendidik untuk

menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan

pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan

di SD Negeri 2 Labuhan Ratu maupun Sekolah Dasar di sekitar yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray

tersebut.

4. Peneliti Lanjutan

Peneliti lanjutan diharapkan menggunakan sumber-sumber yang relevan

dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih

mendalam mengenai model pembelajaran kooperatif tipe two stay two

stray.
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