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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
A. Efektivitas Pembelajaran 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang 

berarti dapat membawa hasil atau berdaya guna.  Atau bisa diartikan sebagai kegi-

atan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan.  Efektivitas menunjukkan de-

rajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.  

 
Hamalik (2004 : 171) menyatakan bahwa “pengajaran yang efektif adalah penga-

jaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sen-

diri”.  Hal ini berarti, dengan adanya penyediaan kesempatan belajar sendiri dan 

melakukan aktivitas sendiri, diharapkan dapat membantu siswa dalam pembelajar-

an agar siswa mudah memahami konsep yang diberikan. 

 
Trianto (2011 : 20) menyatakan bahwa keefektifan pembelajaran adalah hasil gu-

na yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar.  Menurut Uno 

(2011:29), pada dasarnya efektivitas ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan se-

berapa jauh tujuan pembelajaran telah dapat dicapai oleh peserta didik.  Untuk 

mengukur efektivitas dari suatu tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan me-

nentukan seberapa jauh konsep-konsep yang telah dipelajari dapat dipindahkan ke 

dalam mata pelajaran selanjutnya atau penerapan secara praktis dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Pembelajaran menjadi efektif jika peserta didik dapat belajar dengan mudah, me-

nyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diha-

rapkan.  Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembe-

lajaran berlangsung yang menyebabkan adanya peningkatan frekuensi bertanya, 

menjawab dan menanggapi, serta hasil belajar siswa yang terukur dari nilai tes. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti 

membawa hasil atau berdaya guna, efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah efektivitas pembelajaran.  Efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberha-

silan suatu metode atau model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran dalam 

mencapai tujuan dan sasarannya. 

 
B. Pembelajaran Matematika 

 
Slameto (2003: 2), mengungkapkan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi secara 

sadar, bersifat kontinu dan fungsional, bersifat positif dan aktif, bukan bersifat se-

mentara, bertujuan dan terarah, dan mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

 

Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil perbuatan belajar sese-

orang dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, kecakapan, atau dalam bentuk pengeta-

huan, sikap, dan keterampilan.  Pembelajaran harus mempunyai tujuan yang jelas 

untuk memberikan arah dan menuntun siswa dalam mencapai prestasi yang diha-

rapkan 
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Suyitno (2004:2), menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu pro-

ses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika 

kepada para peserta didik, yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk men-

ciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan ke-

butuhan peserta didik tentang matematika yang beragam agar terjadi interaksi op-

timal antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta 

didik dalam mempelajari matematika tersebut. 

 
Matematika memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan disiplin ilmu 

yang lain.  Soedjadi (2000:13) mengemukakan karakteristik matematika yakni, 

miliki objek kajian abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, 

memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan 

konsisten dalam sistemnya. 

 
Pemahaman akan karakteristik-karakteristik matematika dapat membantu siswa 

dalam mempelajari matematika yang sedang dipelajari.  Pemahaman ini dimak-

sudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika yang diharapkan.  Dalam 

Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) matematika, tujuan pengajaran 

matematika di sekolah lanjutan pertama (dalam Soedjadi, 2000 : 44): 

1. Memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matema-

tika. 

2. Memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke-

pendidikan menengah. 

3. Memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan 

untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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4. Mempunyai pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis, 

cermat, kreatif, dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pada intinya pembelajaran matematika 

adalah suatu proses guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matema-

tika sehingga dapat melatih penalaran dan logika berpikir para siswa, sehingga 

siswa memiliki pola pikir yang sistematis, rasional, logis, kritis, kreatif dan inova-

tif dalam kehidupan sehari-hari.  

 
C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

 
Menurut Eggen dan Kauchak (dalam Trianto, 2011:58) pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkalaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama.  Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha 

untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman si-

kap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama yang berbeda 

latar belakangnya.  Dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerja secara kolabo-

ratif untuk mencapai sebuah tujuan bersama dalam mengembangkan ketrampilan 

berhubungan dengan sesama manusia yang bermanfaat bagi kehidupan di luar 

sekolah. 

 

Menurut Sanjaya (2006:249), manfaat pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut: 

a. Menambah kepercayaan siswa dalam kemampuan berfikir sendiri, menemu-

kan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. 
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b. Mengembangkan kemampuan ide atau gagasan dengan kata-kata secara ver-

bal. 

c. Membantu siswa untuk tanggap pada orang lain dan menyadari akan segala 

keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. 

d. Membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab da-

lam belajar. 

e. Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk me-

ngembangkan hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, dan me-

ngembangkan keterampilan menggunakan waktu. 

f. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya 

sendiri, serta menerima umpan balik. 

g. Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan 

belajar abstrak secara nyata. 

h. Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berfikir, dan hal 

ini berguna untuk proses pendidikan jangka panjang. 

 
Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran 

yang dilakukan dengan cara siswa berkelompok yang didasarkan atas kerjasama 

untuk mencapai tujuan belajar yang optimal.  

 
Menurut Lie (2008), pembelajaran dengan strategi kooperatif terbukti sangat efek-

tif dalam meningkatkan hubungan antar siswa.  Dalam pembelajaran kooperatif 

terdapat banyak macam model pembelajaran, diantaranya Two Stay Two Stray 

(TSTS) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Dua Tinggal Dua Ta-

mu. Teknik ini dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992), teknik ini bisa 
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digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak 

didik. 

 
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 perseora-

ngan, tatap muka, komunikasi antar kelompok dan evaluasi proses kelompok da-

pat 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 maupun an-

tar kelompok sehingga siswa tetap mempunyai tanggung jawab perseorangan. 

 
Menurut Lie (2008 : 62), tahap-tahap dalam model TSTS: 

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok seperti biasa dan dalam satu kelompok 

tersebut dibagi menjadi dua bagian. 

2. Setelah selesai, sebagian siswa dari masing-masing kelompok akan meninggal-

kan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok lain. 

3. Siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan in-

formasi mereka ke tamu mereka. 

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

hasil temuan mereka dari kelompok lain. 

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 
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Menurut Santoso (2011) model pembelajaran kooperatif tipe TSTS terdiri dari be-

berapa tahapan sebagai berikut. (1) persiapan, (2) presentasi guru, (3) kegiatan ke-

lompok, (4) formalisasi, dan (5) evaluasi kelompok dan penghargaan. 

Berikut disajikan gambar skema penerapan model pembelajaran TSTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 2.1 model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

 
 Gambar 1. skema penerapan model pembelajaran TSTS 
 

Keterangan: 

: siswa yang bertamu ke kelompok lain 

: siswa yang tinggal / tuan rumah dalam kelompok 

Menurut Daryono (2011) manfaat model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

antara lain: 

a. Siswa dalam setiap kelompok mendapatkan informasi sekaligus dari dua ke-

lompok yang berbeda. 

b. Siswa belajar untuk mengungkapkan pendapat kepada siswa lain. 

c. Siswa dapat meningkatkan prestasi dan daya ingatnya. 

d. Siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

e. Siswa dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan siswa lainnya. 

Kel I 

A B 

C D 

C
D 

Kel II 

K L 

I J 

I J 

Kel III 

M N 

O P 

O
P 

Kel IV 

E F 

G H 
G H 
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f. Siswa dapat meningkatkan hubungan persahabatan. 

 
Adapun kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe TSTS antara lain: 

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep sendiri de-

ngan cara memecahkan masalah. 

2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreativitas dalam 

melakukan komunikasi dengan teman sekelompoknya. 

3. Membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman, menambah ke-

kompakan serta rasa percaya diri siswa. 

4. Meningkatkan motivasi, minat dan prestasi belajar siswa. 

5. Membantu guru dalam pencapaian pembelajaran, karena langkah pembelajar-

an kooperatif mudah diterapkan di sekolah. 

 
Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran kooperatif model Two Stay Two 

Stray adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan 

kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi dengan kelompok lain, di-

mana dalam satu kelompok terdiri dari empat atau lebih siswa yang nantinya seba-

gian siswa bertugas sebagai pemberi informasi dari tamunya, dan siswa lainnya 

bertamu ke kelompok yang lain secara terpisah. 

 
D. Pemahaman Konsep Matematis 

 
Pemahaman berasal dari kata paham yang dalam kamus besar bahasa Indonesia 

berarti mengerti atau mengetahui. Sedangkan konsep berarti rancangan atau ide 

yang abstrak.  Menurut Soedjadi (2000 : 13) konsep merupakan ide abstrak yang 

digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek 
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yang biasanya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Jadi, pema-

haman konsep adalah cara untuk memahami atau mengerti suatu rancangan atau 

ide abstrak. 

 
Pemahaman merupakan aspek yang sangat penting dalam pembelajaran matema-

tika, karena dengan memahami konsep, siswa dapat mengembangkan kemam-

puannya dalam pembelajaran matematika dan siswa dapat menerapkan konsep 

yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan sederhana sampai de-

ngan yang kompleks.  Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek dalam ra-

nah kognitif dari tujuan pembelajaran.  Sesuai dengan yang dikemukakan Bloom 

(dalam Uno, 2008 : 35), ranah kognitif ini meliputi pengetahuan (knowledge), pe-

mahaman (comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan penilaian (evaluation).  

 
Pembelajaran matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak, yang berarti 

konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sis-

tematis, mulai dari konsep paling sederhana hingga konsep yang paling kompleks.  

Menurut Syarifudin (2009) penjabaran pembelajaran yang ditekankan pada 

konsep-konsep matematika adalah sebagai berikut: 

1. Penanaman konsep dasar (penanaman konsep), yaitu pembelajaran suatu 

konsep baru matematika. 

2. Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep 

yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. 

3. Pembinaan ketrampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep  

dan pemahaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih terampil dalam  
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menggunakan berbagai konsep matematika.  

 
Skemp (dalam Muaddab, 2010) membedakan pemahaman menjadi dua. Pertama, 

pemahaman instruksional (instructional understanding) yaitu siswa hanya sekedar 

tahu mengenai suatu konsep.  Siswa pada tahapan ini belum bisa menerapkan hal 

tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.  Kedua, pemahaman reliasional 

(relational understanding) yaitu siswa telah memahami mengapa hal tersebut bisa 

terjadi.  Siswa pada tahapan ini sudah dapat menggunakan konsep dalam meme-

cahkan masalah-masalah sesuai dengan kondisi yang ada. 

 
Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pem-

belajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada 

siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman sis-

wa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri.  Pemahaman 

matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan 

oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang 

diharapkan.  

 
Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa diperoleh berdasarkan hasil tes evaluasi 

pemahaman konsep.  Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004 

(dalam Wardhani 2008) tentang indikator pemahaman konsep matematika 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 tertentu.  
f. Mengaplikasikan konsepatau algoritma pemecahan masalah.  

 
Berdasarkan uraian di atas, pemahaman konsep matematis adalah kemampuan  
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siswa dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep 

matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri bukan sekedar 

menghafal. 

 
E. Pembelajaran Konvensional 

 
Sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan mayoritas masih menggunakan 

sistem pembelajaran konvensional yang biasa disebut ceramah murni atau cera-

mah dengan menggunakan alat bantu papan tulis, yang kental dengan suasana 

instruksional dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pe-

ngetahuan dan teknologi yang demikian pesat.  

Burrowes (dalam Juliantara, 2009 : 7) menyampaikan bahwa pembelajaran 
konvensional menekankan pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu 
yang cukup kepada siswa untuk merefleksi materi-materi yang dipresentasi-
kan, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, atau mengapli-
kasikannya kepada situasi kehidupan nyata.Lebih lanjut dinyatakan bahwa 
pembelajaran konvensional memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) pembelajaran berpu-
sat pada guru, (2) terjadi passive learning, (3) interaksi di antara siswa ku-
rang, (4) tidak ada kelompok-kelompok kooperatif, dan (5) penilaian bersifat 
sporadis. 
 

Wallace (dalam Sunartombs 2009) mengemukakan bahwa pendekatan konservatif 

memandang bahwa proses pembelajaran yang dilakukan guru yaitu mentransfer 

ilmu pengetahuan kepada siswa, sedangkan siswa lebih banyak sebagai penerima.  

Metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran konvensional adalah metode 

ekspositori. Menurut Suyitno (2004 : 2) metode ekspositori adalah cara 

penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan ca-

ra berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya 

jawab. 

 
Pada  pembelajaran  di kelas  dengan  menggunakan  pembelajaran  konvensional, 
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kegiatan guru yang utama adalah menerangkan sehingga membuat siswa kurang 

aktif karena siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan mencatatnya.  Jadi, 

pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru 

seperti ceramah, tanya jawab, dan latihan soal. 

 
F. Kerangka Pikir 

 
Prinsip dasar proses pembelajaran adalah terpusat pada siswa, mengembangkan 

kreativitas siswa, menciptakan kondisi menyenangkan, dan menyediakan pengala-

man belajar yang beragam bagi siswa sehingga memudahkan siswa dalam mema-

hami konsep-konsep pelajaran yang akan dicapai, sedangkan guru berperan seba-

gai fasilitator dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta mem-

berikan bimbingan agar siswa dapat belajar dengan mudah, aktif, dan menyenang-

kan sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai.  Salah satunya 

dengan memilih dan menerapkan model pembelajaran yang tepat dan efektif.  Sa-

lah satu model yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS. 

 
Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS adalah suatu model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa dalam kelompok untuk membagi hasil ker-

ja kelompok kepada kelompok lain, dan dalam satu kelompok terdiri dari empat 

anggota yang nantinya dua anggota bertugas mencari informasi dari hasil diskusi 

kelompok yang dikunjungi dan dua anggota lainya bertugas membagi informasi 

kepada kelompok yang berkunjung.  Pada saat anggota kelompok bertamu ke 

kelompok lain maka akan terjadi proses pertukaran informasi yang bersifat saling 

melengkapi.  Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini mengarahkan siswa 
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untuk terlibat aktif, baik dalam menggali dan berbagi pengetahuan, tanya jawab, 

bertukar pikiran, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak informasi 

yang dijelaskan oleh teman, serta menyampaikan pendapat dan memberi tang-

gapan.  

 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini seluruh siswa di kelas 

diarahkan untuk terlibat aktif dalam diskusi baik dengan teman satu kelompok 

maupun dengan kelompok lain.  Dengan demikian, model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS efektif dalam proses pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. 

 
Dalam pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif tipe TSTS, siswa diberi ke-

sempatan untuk menggali dan menemukan sendiri konsep-konsep matematika me-

lalui masalah-masalah yang disajikan melalui lembar kerja kelompok (LKK) yang 

harus mereka kerjakan dengan cara bekerja sama dalam kelompok.  Hal ini dapat 

memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.  Meningkat-

nya aktivitas siswa dalam pembelajaran, memudahkan siswa memperoleh penge-

tahuan, keterampilan belajar melalui penyajian informasi, dan meningkatkan kete-

rampilan berpikir siswa, sehingga akan berdampak pada meningkatnya pema-

haman konsep matematis siswa.  Dengan demikian, model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS efektif pada pembelajaran matematika dalam meningkatkan  

pemahaman konsep matematis siswa. 

 
G. Hipotesis 

 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan suatu hipotesis  
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dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hipotesis Umum 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray efektif ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis siswa. 

2. Hipotesis Kerja 

a. Rata-rata pemahaman konsep metematis siswa yang menggunakan mo-

del Two Stay Two Stray lebih tinggi daripada rata-rata nilai pemahaman 

konsep matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran konven-

sional. 

b. Persentase ketuntasan belajar siswa pada kelas yang mengikuti model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS lebih dari atau sama dengan 70% dari 

jumlah siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




