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I. PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang 

 
Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang penting.  Kualitas pendi-

dikan suatu bangsa mempengaruhi kemajuan bangsa tersebut.  Tanpa pendidikan, 

suatu bangsa tidak dapat mengalami perubahan dan kemajuan.  Pendidikan juga 

dapat membantu mengarahkan seseorang menjalani kehidupan sebagai makhluk 

beragama dan makhluk sosial dengan baik.  Kehidupan yang demikian dapat me-

wujudkan peradaban bangsa yang cerdas dan bermartabat.  Hal tersebut sangat 

berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.  Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memi-

liki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 
Namun, kualitas pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan matematika masih 

relatif rendah.  Salah satu indikator masih rendahnya kualitas pendidikan Indonesia 

dapat dilihat dari hasil survei TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) yang diungkapkan Depdiknas (2007), Indonesia berada pada posisi 
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ke-34 dalam bidang matematika dari 38 negara peserta.  Salah satu penyebab 

masih rendahnya kemampuan siswa dalam bidang matematika terjadi karena siswa 

kurang memahami yang dipelajari sebagaimana yang diungkapkan oleh Depdiknas 

(2007) bahwa proses belajar mengajar di sekolah sering kali membuat kecewa, 

apabila dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, hal ini 

dapat dilihat dari: 

1. Banyak siswa mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi 

ajar yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak memahami kon-

sep dari bahan ajar tersebut.  

2. Sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang me-

reka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan atau diman-

faatkan.  

3. Siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana 

mereka biasa diajarkan yaitu dengan menggunakan sesuatu yang abstrak dan 

metode ceramah. 

 
Berdasarkan hal tersebut, siswa masih berada pada kemampuan menghafal atau 

berada pada tahap pemahaman instrumental sehingga apabila konteks soal dirubah 

siswa mengalami kesulitan.  Kemampuan menghafal saja tidak cukup, tetapi siswa 

juga harus memiliki kemampuan lain sebagaimana dalam draf panduan KTSP mata 

pelajaran matematika Depdiknas (2007), mata pelajaran matematika bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:  

 
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 
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tepat dalam pemecahan masalah.  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matema-

tika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan 

dan pernyataan matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, meran-

cang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh.  

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu me-

miliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

 
Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika yang telah diungkapkan di atas, ke-

mampuan dasar yang harus dimiliki siswa adalah pemahaman konsep.  Menurut 

Rohana (dalam Harja, 2011), dalam memahami konsep matematika diperlukan 

kemampuan generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi.  Saat ini penguasaan 

peserta didik terhadap materi konsep-konsep matematika masih lemah bahkan di-

pahami dengan keliru, sebagaimana yang dikemukakan Ruseffendi (dalam Harja, 

2011) bahwa terdapat banyak peserta didik yang setelah belajar matematika, tidak 

mampu memahami bahkan pada bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak 

konsep yang dipahami secara keliru sehingga matematika dianggap sebagai ilmu 

yang sukar, ruwet, dan sulit.  Padahal pemahaman konsep merupakan bagian yang 

paling penting dalam pembelajaran matematika seperti yang dinyatakan Zulkardi 

(dalam Harja, 2011) bahwa mata pelajaran matematika menekankan pada konsep.  
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Artinya dalam mempelajari matematika peserta didik harus memahami konsep 

matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu 

mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dunia nyata.  Konsep-konsep dalam 

matematika terorganisasikan secara sistematis, logis, dan hirarkis dari yang paling 

sederhana hingga yang paling kompleks.  Pemahaman terhadap konsep-konsep 

matematika merupakan dasar untuk belajar matematika secara bermakna. 

 
Secara global, banyak siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis yang 

masih rendah, terutama pada siswa setingkat SMP.  Hal ini dapat dilihat dari hasil 

studi Programme for International Student Assessment (PISA). Kemampuan yang 

diujikan dalam soal-soal PISA adalah mampu merumuskan masalah secara 

matematis sebanyak 25%, mampu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan 

penalaran dalam matematika sebanyak 50%, serta menafsirkan, menerapkan dan 

mengevaluasi hasil sebanyak 25%. Hasil survei  PISA tahun 2009 Indonesia 

hanya menduduki rangking 61 dari 65 peserta dengan rata-rata skor 371, 

sementara rata-rata skor internasional adalah 496. Dari hasil studi ini menun-

jukkan bahwa kemampuan siswa SMP di Indonesia dalam penguasaan konsep 

masih sangat rendah (Balitbang, 2011). 

 
Rendahnya pemahaman konsep matematis siswa ini sebenarnya dapat diatasi oleh 

guru dengan baik melalui pembelajaran secara konvensional.  Namun dengan 

pembelajaran konvensional ini siswa akan sulit berkembang, karena proses 

pembelajaran yang bersifat monoton.  Selain itu, pengetahuan yang didapat siswa 

akan mudah dilupakan.  Akibatnya, selain rendahnya pemahaman konsep ma-

tematis siswa, siswa juga tidak termotivasi mengikuti pembelajaran matematika. 
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Salah satu sekolah yang siswanya memiliki pemahaman konsep matematis yang 

masih rendah adalah siswa di SMP Negeri 26 Bandar Lampung.  Berdasarkan ha-

sil wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 26 Bandar Lampung dipero-

leh informasi bahwa tingkat pemahaman konsep mata pelajaran matematika siswa 

masih rendah, terutama pada siswa kelas VII.  Ini diketahui dari rata-rata nilai uji-

an semester siswa kelas VII semester ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013, kelas VII 

hanya 44,41 dan hanya 42% siswa yang tuntas belajar dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah tersebut untuk mata pelajaran matemati-

ka adalah 70.  Ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep pada pembelajaran 

matematika belum tercapai secara optimal.  Hal ini dikarenakan model pembela-

jaran yang diterapkan guru kurang sesuai atau kurang efektif bagi siswa, sehingga 

mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran.  

 
Agar tercapai kemampuan pemahaman konsep diperlukan suatu model pembela-

jaran yang dapat melibatkan siswa aktif sepenuhnya pada saat pembelajaran.  Sela-

in itu perasaan senang dan nyaman ketika siswa mempelajari matematika harus di-

miliki agar proses belajar terlaksana dengan optimal, karena sebagaimana yang di-

ungkapkan oleh Ruseffendi (dalam Harja, 2011), bahwa matematika bagi anak-

anak bukanlah pelajaran yang disenangi, melainkan pelajaran yang ditakuti dan 

dibenci.  Oleh karena itu proses belajar yang dibutuhkan siswa adalah proses bela-

jar yang melibatkan fisik dan psikis. 

 

Banyak model maupun strategi pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh para 

ahli, salah satunya adalah model Two Stay Two Stray (TSTS).  Model pembela-

jaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah salah satu model pembelajaran 
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yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi 

dengan kelompok lain, dalam satu kelompok dibagi menjadi dua bagian yang nan-

tinya sebagian siswa bertugas sebagai pemberi informasi, dan siswa lainnya berta-

mu ke kelompok lain secara terpisah. 

 
Pembelajaran kooperatif memberikan pengalaman bagi siswa untuk dapat belajar 

dengan cara bekerja sama dengan teman.  Teman yang lebih mampu dapat meno-

long teman yang lemah. Lie (2008 : 61) menggungkapkan bahwa struktur TSTS 

memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi de-

ngan kelompok lain.  Hal ini menunjukkan bahwa lima unsur proses belajar koo-

peratif yang terdiri atas: saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseo-

rangan, tatap muka, komunikasi antar kelompok dan evaluasi proses kelompok 

dapat terlaksana.  Pada saat anggota kelompok bertamu ke kelompok lain maka 

akan terjadi proses pertukaran informasi yang bersifat saling melengkapi, terjadi 

proses tatap muka antar siswa dan terjadi komunikasi baik dalam kelompok mau-

pun antar kelompok sehingga siswa tetap mempunyai tanggung jawab perseorang-

an. 

 
Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivi-

tas model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ditinjau dari pema-

haman konsep matematis siswa kelas VII SMP Negeri 26 Bandar Lampung se-

mester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini  
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adalah “Apakah model pembelajaran Two Stay Two Stray efektif ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis siswa?” 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan pertanyaan penelitian 

secara rinci sebagai berikut:  

1. Apakah rata-rata pemahaman konsep metematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi daripada rata-rata nilai 

pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional? 

2. Apakah banyak siswa yang tuntas belajar setelah mengikuti pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS mencapai 70% atau lebih? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran koope-

ratif tipe Two Stay Two Stray ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan antara lain, 

1. Bagi guru, memberikan masukan tentang efektivitas model pembelajaran pada 

mata pelajaran matematika guna meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

2. Bagi sekolah, menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meni-

ngkatkan mutu pembelajaran matematika di sekolah.  

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap  



 
 

8 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dalam pene-

litian ini adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tuju-

an dan sasarannya.  Pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

yang diharapkan.  Pembelajaran dikatakan efektif apabila rata-rata pemahaman 

konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembela-

jaran kooperatif tipe TSTS lebih tinggi daripada rata-rata pemahaman konsep 

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional dan 70% atau le-

bih siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TSTS tuntas belajar 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah salah satu mo-

del pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan kepada kelompok un-

tuk membagi hasil dan informasi dengan kelompok lain, dimana dalam satu ke-

lompok terdiri dari empat atau lebih siswa yang nantinya sebagian siswa bertu-

gas sebagai pemberi informasi dari tamunya, dan siswa lainnya bertamu ke ke-

lompok yang lain secara terpisah. 

3. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh gu-

ru seperti ceramah, tanya jawab, dan latihan soal. 

4. Pemahaman Konsep Matematis 

Pemahaman konsep matematis yaitu kemampuan siswa dalam menerjemahkan,  



 
 

9 

menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan 

pembentukan pengetahuannya sendiri bukan sekedar menghafal dan sesuai de-

ngan indikator-indikator pemahaman konsep.  Pemahaman konsep siswa harus 

mencapai indikator yang telah ditentukan. Indikator pemahaman konsep terse-

but adalah: 

a. Menyatakan ulang suatu konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

c. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. 

d. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

e. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi terten-

tu. 

f. Mengaplikasikan konsep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




