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SARI 

Faizah, Nurul. 2016. Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay 

Two Stray Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas 

X di SMK Negeri 10 Semarang. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. At. Sugeng 

Priyanto, M.Si.  Pembimbing II Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si. 

Kata Kunci: Efektivitas, Pembelajaran Kooperatif, Two Stay Two Stray, Hasil 

Belajar. 

Kegiatan pembelajaran PPKn di SMK Negeri 10 Semarang, guru masih 

sering menggunakan metode ceramah, akan tetapi usaha tersebut belum mencapai 

hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) 

Bagaimana strategi belajar mengajar model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray?, 2) Bagaimana efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray dalam meningkatkan hasil belajar?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) 

Untuk mengetahui strategi belajar mengajar model pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray. 2) Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray dalam meningkatkan hasil belajar. 

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMK Negeri 10 

Semarang yang terdiri dari kelas eksperimen. Pengambilan sampel diambil 

dengan menggunakan teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

secara acak. Desain yang digunakan adalah one group pre test post test design. 

Jenis penelitian ini pre-experimental design yang biasa disebut “quasi 

experiment”. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, tes, dan observasi. 

Analisis data yang digunakan adalah Uji Independent Sample T Test. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik 

yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray pada 

pelaksanaan post test nilai tertinggi adalah 97 sedangkan nilai terendah 70 terlihat 

terjadi peningkatan nilai setelah pelaksanaan pembelajaran. Rata-rata nilai kelas 

eksperimen adalah 83,93 sehingga dapat disimpulkan jika terjadi kenaikan rata-

rata kelas dari rata-rata sebelumnya yakni 72,06. Selisih kenaikan rata-rata kelas 

yaitu 11,88. Hasil uji t menggunakan SPSS 22 didapatkan signifikansi sig.(2-

tailed) sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut kurang dari 0,05 (0,000<0,05). 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 29 peserta didik. Berdasarkan pre 

test dan post test dapat diketahui bahwa nilai thitung= 6,468. Dari perhitungan 

tersebut diperoleh  6,468 > 2,048 (thitung > ttabel) dan nilai signifikan yang diperoleh 

0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Namun 

pada pembelajaran TSTS perlu adanya pergantian peran untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya kebosanan, juga agar peserta didik lebih serius menggali 

informasi sebelum melaksanakan peran masing-masing. 

Saran dalam penelitian ini adalah guru harus lebih kreatif, bervariasi dan 

berinovasi dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray. 

 



vii 

 

ABSTRACT 

Faizah, Nurul. 2016. The effectiveness of Cooperative Learning Model of type 

Two Stay Two Stray to improve Learning Results on subjects PPKn Class X in 

SMK N 10 Semarang. Essay. Department of politics and citizenship. Faculty Of 

Social Sciences. Semarang State University. Supervisor I Dr. At. Sugeng 

Priyanto, M.Si. Supervisor II, Andi Suhardiyanto, S. Pd, M.Si. 

Key Words: Cooperative Learning, Effectiveness, Two Stay Two Stray, The 

Results Of The Study. 

PPKn learning activities at SMK N 10 Semarang, teachers often use 

lectures, but these efforts have not achieved the expected results. This study uses 

two types of cooperative learning model stay two stray. The problem in this 

research were: 1) How teaching and learning strategies of cooperative learning 

model of type two stay two stray?, 2) How the effectiveness of cooperative 

learning model of type two stay two stray in improving learning results?. The 

purpose of this research was: 1) To know the strategies of learning model 

cooperative teaching and learning type two stay two stray, 2) To find out the 

effectiveness of cooperative learning model of type two stay two stray in 

improving learning outcomes. 

The population of this research is the students of SMK N 10 X class 

Semarang which consists of classroom experiments. Sampling taken using 

random sampling techniques, namely random sampling techniques. The design 

used is one group pre test post test design. This type of research design 

experimental pre-commonly called "a quasi experiment". Method of data 

collection documentation, tests, and observations. The analysis of the test data 

used is Independent Sample T Test. 

The results of this research show that the results of the learning learners 

who are learning model cooperative type two stay two stray on the 

implementation of the post test the highest value is 97 while the lowest value 70 

looks an increase in value after execution of the instruction. The average value of 

experimental class is 83.93 so can be concluded if an increase in the average grade 

of the previous average is 72.06. The difference in the increase in average class is 

11.88. The result of t test using SPSS t 22 obtained significance sig (2-tailed) of 

0.000. The significant value of less than 0.05 (0.000 < 0.05). This research using a 

sample of as many as 29 students. Based on pre test and post test can be aware 

that the value of tarithmetic = 6.468. From these calculations obtained 6.468 > 

2.048 (tarithmetic > ttable) and significant values 0.000 < 0.05 obtained then it 

can be inferred that Ho is rejected and the Ha are received. But the study of TSTS 

need for changing of roles to avoid the possibility of boredom, as well as more 

serious learners in order to dig up information before carrying out their respective 

roles. 

Suggestions in this study is the teacher need to be more creative, varied 

and innovating in the learning process in order to improve the quality of learning, 

one of them by using Two types of cooperative learning model Stay Two Stray. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam pendidikan. 

Pembelajaran sebagai usaha sadar dari guru untuk membuat peserta didik 

belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, dimana 

perubahan itu dengan didapatkannya dari kemampuan baru yang berlaku dalam 

waktu yang relatif lama karena adanya usaha. Proses pembelajaran dialami 

sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan 

kapanpun. 

Proses pembelajaran sebagai sebuah sistem memiliki berbagai 

komponen, yakni guru, peserta didik, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, model penilaian, dan lingkungan belajar. Dari komponen-

komponen tersebut guru memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Peserta didik 

sebagai seseorang atau sekelompok orang sebagai pencari, penerima dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkannya untuk mencapai tujuan dan 

merupakan komponen terpenting dalam hubungan proses belajar mengajar. 

Adapun materi pembelajaran merupakan segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi 

pembelajaran tersebut digunakan dengan menggunakan metode pembelajaran 

sebagai konsep untuk mewujudkan proses belajar mengajar. Agar metode 
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pembelajaran tersebut berjalan dengan baik dibentuk model penilaian. Model 

penilaian dimaksudkan untuk pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.  Dari berbagai komponen-

komponen pembelajaran tersebut lingkungan belajar sebagai kesatuan sistem 

yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sehingga 

setiap peristiwa pembelajaran mempunyai pola dan tujuan tertentu. 

Sistem pembelajaran yang ditunjang oleh berbagai komponen-

komponen yang maksimal sebagai pembelajaran di sekolah akan menghasilkan 

pembelajaran yang maksimal juga. Hasil belajar dapat berupa perubahan 

perilaku yang diperoleh dari pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar. 

Perubahan perilaku tersebut seperti ketrampilan, pengetahuan, pemahaman, 

sikap, nilai yang diperoleh peserta didik dari proses belajar mengajar. Untuk 

dapat menciptakan proses aktifitas pembelajaran yang efektif dan menarik, 

guru perlu memiliki penguasaan subtansi atau materi pelajaran. Kreatifitas guru 

sangat diperlukan untuk dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

menarik. Pemahaman dan ketrampilan dalam mengkombinasikan metode, 

media, dan strategi pembelajaran merupakan hal yang bersifat kreatif untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Inovasi dalam 

menjalankan tugas akan menghindari guru dan kegiatan rutin yang sangat 

membosankan. Inovasi sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya perbaikan 

kualitas pembelajaran dilakukan guru secara berkesinambungan. 

Salah satu pembelajaran yang menyenangkan dan mengaktifkan 

peserta didik adalah pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 



3 

 

 

 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

mengelompokkan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil, dalam 

pembelajaran ini peserta didik dalam kelompoknya mempunyai konsep bahwa 

mereka mempunyai tanggung jawab bersama untuk membantu teman 

sekelompoknya agar berhasil dan mendorong teman sekelompoknya untuk 

melakukan upaya yang maksimal. 

Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses 

belajar mengajar, satu diantaranya adalah two stay two stray ini. Dengan model 

pembelajaran two stay two stray diharapkan peserta didik aktif dan memahami 

materi sesuai kompetensi yang akan dicapai, kemudian guru menyimpulkan 

dari hasil pekerjaan peserta didik yang secara berkelompok. Sehingga akhirnya 

peserta didik merasa senang dan materi yang dipelajari melekat dalam 

benaknya karena didapatkan dari mereka sendiri dan mereka merasa puas 

dengan belajar. 

Model pembelajaran two stay two stray, model ini membantu peserta 

didik dalam mencapai tujuan pendidikan karena selama ini yang dirasakan oleh 

peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah metode yang sangat klasik 

sekali yaitu metode ceramah dan tanya jawab sehingga peserta didik jenuh 

dalam belajar karena tidak ada inovasi dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran two stay two stray adalah sebuah model pembelajaran yang 

memberi kesempatan pada peserta didik untuk lebih berperan aktif dalam 

proses belajar mengajar, karena peserta didik akan lebih banyak berperan 

sendiri. 
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Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Efektivitas 

pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung, respon peserta didik terhadap pembelajaran dan penguasaan 

konsep peserta didik. Penyediaan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas 

seluas-luasnya diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami 

konsep yang sedang dipelajari. 

Two stay two stray merupakan salah satu dari pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif peserta didik lebih aktif, dan peserta didik 

secara kooperatif dalam menuntaskan materi belajarnya. Peserta didik juga 

tidak dibeda-bedakan dalam kelompok saat pembelajaran, menyelesaikan 

tugas, latihan yang diberikan oleh guru dengan berkelompok. Sehingga peserta 

didik aktif dalam pembelajaran dan memberikan efek positif pada 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Tujuan adanya pembelajaran 

kooperatif ini adalah untuk memberikan kepada peserta didik agar dapat 

terlibat secara aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif two stay two stray adalah teknik 

pembelajaran kooperatif yang dapat mendorong anggota kelompok untuk 

memperoleh konsep secara mendalam melalui pemberian peran pada peserta 

didik. Pembagian kelompok dalam pembelajaran kooperatif two stay two stray 

memperhatikan kemampuan akademis, keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran dengan komposisi kelompok yang heterogen. Guru membuat 

kelompok yang heterogen dengan alasan memberi kesempatan peserta didik 
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untuk saling mengajar dan saling mendukung, meningkatkan relasi dan 

interaksi antar ras, etnik dan gender serta memudahkan pengelolaan kelas 

karena masing-masing kelompok memiliki peserta didik yang berkemampuan 

tinggi, yang dapat membantu teman lainnya dalam memecahkan suatu 

permasalahan dalam kelompok. Dengan kelompok yang heterogen peserta 

didik akan merasa terbantu, karena ketika ada peserta didik yang memiliki 

kemampuan yang tinggi bisa membantu temannya yang belum bisa memahami 

materi pelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru. Dengan begitu peserta 

didik yang memiliki kemampuan biasa saja atau rendah bisa belajar dengan 

temannya dan antusiasme untuk belajar lebih tinggi. 

Berdasarkan observasi awal di SMN Negeri 10 Semarang, dari berbagai 

metode yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 10 Semarang ceramah 

merupakan metode yang sering dilaksanakan oleh guru mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Akan tetapi sebagian dari peserta didik kurang 

antusias atau kurang minat dalam mengikuti mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Karena selama ini pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang 

menekankan aspek penalaran sehingga rendahnya minat belajar peserta didik di 

sekolah. Akibatnya dalam mempelajari meteri Pendidikan Kewarganegaraan 

peserta didik cenderung kurang semangat, jenuh, dan dianggap pelajaran yang 

membosankan.  

Peran serta peserta didik didalam proses pembelajaran yang rendah 

mengingat peran peserta didik hanya sebagai objek bukan subjek dari 
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pembelajaran itu sendiri. peserta didik belum mampu memahami materi 

dengan baik. Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran rendah. Hal 

tersebut menyebabkan hasil belajar peserta didik sebagian besar masih kurang 

mencapai nilai ketuntasan. Apabila dalam proses pembelajaran dibuat 

menyenangkan, dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, dapat 

membangkitkan keaktifan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, maka 

peserta didik akan merasa lebih senang dan tidak bosan dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang kurang aktifnya 

peserta didik dan rendahnya nilai hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti 

ingin mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pada Mata Pelajaran Ppkn Kelas X Di Smk Negeri 10 Semarang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi belajar mengajar model pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray pada mata pelajaran PPKn kelas X di SMK Negeri 10 

Semarang? 

2. Bagaimana efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PPKn kelas X 

di SMK Negeri 10 Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui strategi belajar mengajar model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray pada mata pelajaran PPKn kelas X di SMK Negeri 

10 Semarang. 

2. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PPKn kelas 

X di SMK Negeri 10 Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu untuk 

menambah wawasan tentang ketetapan dalam penggunaan teknik 

pembelajaran dan merupakan wahana untuk menerapkan ilmu yang di dapat 

selama di bangku pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

Hasil penelitian ini berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran PPKn, sehingga permasalahan yang dihadapi guru 

dan peserta didik dapat diminimalkan dan akhirnya akan meningkatkan 

hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran PPKn. 

b. Peserta didik 
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Pelaksanaan penelitian ini peserta didik mendapatkan pengetahuan 

tentang pembelajaran kooperatif yang mampu meningkatkan minat, 

aktifitas, dan hasil belajar mata pelajaran PPKn agar lebih bersemangat 

dan tidak cepat bosan dalam proses pembelajaran.  

c. Kepala sekolah 

Sebagai motivator dengan memberikan pengarahan dan bimbingan 

bagi guru untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengajar 

sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar dan melahirkan generasi 

yang berkualitas. 

E. Batasan Istilah 

Dalam upaya memudahkan dan menghindari salah pengertian 

terhadap penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan istilah, yaitu: 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam kamus bahasa Indonesia 

kata efektif berarti pengaruh atau akibat (Poerwadarminto, 2000:226). Jadi 

efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya 

suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam perbuatan (Hamdani, 

2010:240). Maka efektivitas bisa diartikan seberapa besar tingkat 

keberhasilan yang dapat diraih (dicapai) dalam suatu cara atau suatu usaha 

tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Efektivitas diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan prestasi 

belajar peserta didik terhadap metode pembelajaran yang digunakan. 

Efektivitas dapat dilihat dari aktivitas peserta didik selama pembelajaran 
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berlangsung, respon peserta didik terhadap pembelajaran dan penguasaan 

konsep peserta didik. Penyediaan kesempatan belajar sendiri dan 

beraktivitas seluas-luasnya diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

memahami konsep yang sedang dipelajari. 

2. Model Pembebelajaran Kooperatif 

Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan 

sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda, dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran (Hamdani, 2010:30). 

Maksud dari definisi di atas pembelajaran kooperatif tersebut 

memerlukan kerjasama, saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

individual pada kelompok, interaksi positif antar kelompok, ketrampilan 

sosial dalam pencapaian tugas, tujuan dan penghargaan. 

3. Tipe Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray ini dapat diartikan dua 

tinggal dua pergi. Model pembelajaran ini peserta didik dibentuk kelompok. 

Masing-masing kelompok anggotanya empat orang. Peserta didik bekerja 

sama dalam kelompok dan setelah selesai dua orang masing-masing 

kelompok menjadi tamu kelompok lainnya. Dua orang tinggal dalam 

kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. 

Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri melaporkan 
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temuan mereka dari kelompok lain. Kelompok mencocokkan dan membahas 

hasil kerja mereka (Suprijono, 2009:93-94). 

Model-model pembelajaran kooperatif adalah unik, karena dalam 

pembelajaran kooperatif suatu struktur tugas dan penghargaan yang berbeda 

diberkan dalam mengupayakan pembelajaran peserta didik. Salah satu 

model pembelajaran kooperatif yaitu teknik belajar mengajar Dua Tinggal 

Dua Tamu (Two Stay Two Stray) disingkat TSTS. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang di pelajari oleh peserta didik. 

Oleh karena itu apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep (Anni dan Rifa’i, 2012:85). 

Hasil belajar dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dari suatu 

kegiatan belajar mengajar. Dari ketiga aspek diatas dapat dipahami bahwa 

hasil belajar merupakan hasil kemampuan pencapaian seseorang pada 

bidang tertentu setelah terjadinya proses belajar mengajar yang dapat 

diukkur dengan ketiga aspek diatas. 

5. Mata Pelajaran PPKn 

Mata pelajaran PPKn adalah upaya membekali peserta didik untuk 

dapat mengaktualisasikan Pancasila dasar filsafat negara dalam sikap dan 

perbuatannya (Sunarto, 2012: 5). Melalui mata pelajaran PPKn peserta didik 
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mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan dan 

konsisten dengan cita-cita dan dan tujuan nasional seperti yang digariskan 

dalam pembukaan UUD 1945 (Soegito dkk, 2012:7). 

Mata pelajaran PPKn peserta didik mampu menjadi warga negara 

Indonesia yang baik, dapat menumbuhkan sikap mental yang bersifat 

cerdas, penuh tanggung jawab dengan perilaku yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, 

serta berbudi luhur, sadar akan hak dan kewajiban, berdisiplin dalam 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Dalam kamus bahasa 

Indonesia, kata efektif berarti pengaruh, atau akibat (Poerwadarminto, 2000: 

226). Maka efektivitas bisa diartikan seberapa besar tingkat keberhasilan 

yang dapat diraih (dicapai) dalam suatu cara atau suatu usaha tertentu sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Cara untuk mengukur efektivitas adalah dengan menentukan 

transferbilitas (kemampuan memindahkan) prinsip-prinsip yang dipelajari. 

Kalau tujuan dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat dengan strategi 

tertentu daripada strategi yang lain, strategi itu efisien kalau kemampuan 

menstranfer informasi atau skill yang dipelajari lebih besar dicapai melalui 

strategi tertentu dibandingkan strategi lain, strategi tersebut lebih efektif 

untuk pencapaian tujuan (Hamdani, 2010: 55-56). 

Aspek-aspek efektivitas belajar, yaitu peningkatan pengetahuan, 

peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, kemampuan adaptasi, 

peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi, peningkatan interaksi 

kultural. Hal ini penting untuk dimaknai bahwa keberhasilan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru dan peserta didik ditentukan oleh efektivitasnya 

dalam upaya pencapaian kompetensi belajar (Hamdani, 2010: 194). Dalam 

mencapai efektivitas belajar ini, UNESCO (1996) menetapkan empat pilar 
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yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, 

yaitu: 

a. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know); 

b. Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do); 

c. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together); 

d. Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be). 

Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan itu dapat diselesaikan 

pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas 

menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. 

Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan 

tercapainya tujuan pembelajaran, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan 

dalam mengelola suatu situasi. 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu 

membawa peserta didik mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi 

yang diharapkan (Pribadi, 2009: 19). Sedangkan pembelajaran yang efisien 

adalah pembelajaran yang dapat memberikan hasil sesuai dengan sumber 

daya yang digunakan. Program atau aktivitas pembelajran di sekolah harus 

merupakan kegiatan yang menarik sehingga dapat memotivasi peserta didik 

untuk mempelajari materi pelajaran lebih mendalam (Pribadi, 2009: 183). 

Untuk mengetahui keefektivan mengajar dengan memberikan tes, sebab 

hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek proses 

pengajaran (Trianto, 2010: 20). Setiap program yang dijalankan harus 

dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya (Purwanto, 2009: 25). 
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Suatu pembelajaran di katakan efektif jika memenuhi persyaratan 

utama keefektifan pengajaran, yaitu: 

1) Presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi di curahkan terhadap 

KBM; 

2) Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara peserta 

didik; 

3) Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan peserta 

didik (orientasi keberhasilan belajar) di utamakan; dan  

4) Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, 

mengembangkan  struktur kelas yang mendukung butir nomor (2) tanpa 

mengabaikan butir nomor (4) (Soemosasmito dalam Trianto, 2010: 20).  

Guru yang efektif adalah orang-orang yang dapat menjalin 

hubungan simpatik dengan para peserta didik, menciptakan lingkungan 

kelas yang mengasuh, penuh perhatian, memiliki suatu rasa cinta, mengusai 

sepenuhnya bidang studi mereka dan dapat memotifasi peserta didik untuk 

tidak sekedar mencapai suatu prestasi tertentu namun juga menjadi anggota 

masyarakat yang pengasih (Kardi dan Nur dalam Trianto, 2010: 20-21). 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelopok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan 
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tugas dan pernyataan-pernyataan serta menyediakan bahan-bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan 

masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu 

pada akhir tugas (Suprijono, 2009: 54). 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

pengelompokan/tim kecil yaitu antara empat sampai enam orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, rasa tau suku yang 

berbeda (Sanjaya, 2006: 240). Sedangkan Nurhayati menyatakan bahwa  

pembelajaran kooperatif adalah stategi pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi peserta didik dalam satu kelompok kecil untuk saling 

berinteraksi. Mendorong peserta didik belajar bekerja sama dengan 

anggota lainnya dan menjadikan peserta didik memiliki dua tanggung 

jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama 

anggota kelompok untuk belajar (Rusman, 2012: 203). 

Dari definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

yang menempatkan peserta didik dalam struktur kerja sama yang teratur 

terdiri dari satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi yang 

anggotanya mempunyai latar belakang  akademik, ras, atau susku yang 

berbeda sehingga menjadikan peserta didik memiliki dua tanggung 

jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama 

anggota kelompok untuk belajar. 
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b. Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif 

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut: 

1) Para peserta didik harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam 

atau berenang bersama”. 

2) Para peserta didik harus memiliki tanggungjawab terhadap peserta 

didik atau peserta didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung 

jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

3) Para peserta didik harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki 

tujuan yang sama. 

4) Para peserta didik membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di 

antara para anggota kelompok. 

5) Para peserta didik diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan 

ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

6) Para peserta didik berbagi kepemimpinan sementara mereka 

memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. 

7) Setiap peserta didik akan diminta pertanggungjawaban secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif 

(Hamdani, 2010: 30-31). 

Roger dan David menyatakan bahwa  mengatakan bahwa tidak 

semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan, lima unsur tersebut adalah sebagai berikut: 
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a) Positif interdependence (saling ketergantungan positif) 

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif ada dua pertanggung jawaban kelompok. Pertama, 

mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Kedua, 

menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari 

bahan yang ditugaskan tersebut. 

b) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan) 

Pertanggung jawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran 

terhadap keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif 

adalah membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang 

kuat. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin 

semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, 

setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus 

dapat menyelesaikan tugas yang sama. 

c) Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling 

ketergantungan positif. Ciri-ciri interaksi promotif adalah sling 

membantu secara efektif dan efisien, saling mengingatkan, saling 

membantu, merumuskan dan mengembangkan argumentasi, dan 

meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi, 

saling percaya, saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan 

bersama. 

d) Interpersonal skill (komunikasi antaranggota) 
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Untuk mengkoordinasikan kegiatan perserta didik dalam 

pencapaian tujuan adalah saling mengenal dan mempercayai, mampu 

berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan 

saling mendukung, dan mampu menyelesaikan konflik secara 

konstruktif. 

e) Grup processing (pemosesan kelompok) 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan 

kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan 

kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok yang sangat membantu 

dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah 

meningkat kan efektifitas anggota dalam memberikan kontribusi 

terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai ttujuan kelompok. Ada 

dua tingkat pemrosesan yaitu kelompok kecil dan kelas secara 

keseluruhan (Suprijono, 2009: 58). 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran yaitu: 

1) Hasil belajar akademik 

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam 

membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit. Para 

pengembang model ini lebih menunjukkan, model struktur 

penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai peserta didik 
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pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan 

dengan hasil belajar. 

2) Penerimaan terhadap individu 

Pembelajaran kooperatif ini peluang bagi peserta didik dari 

latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung 

pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan 

kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. 

3) Perkembangan ketrampilan sosial 

Ketrampilan-ketrampilan sangat penting dimiliki peserta 

didik, sebab saat ini banyak anak-anak muda kurang ketrampila 

sosialnya. (Isjoni, 2014: 27-28) 

d. Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Karakteristik atau ciri-ciri dalam pembelajaran kooperatif dapat 

dijadikan sebagai berikut: 

1) Pembelajaran secara tim 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena 

itu, tim harus mampu membuat setiap peserta didik belajar. Setiap 

anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2) Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu manajemen sebagai 

perencanaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan langkah-
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langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. Fungsi manajemen 

sebagai organisasi dan kontrol. 

3) Kemauan untuk bekerja sama. 

4) Tanpa kerjasam ayang baik pembelajaran kooperatif tidak akan 

mencapai hasil yang optimal. 

5) Ketrampilan bekerja sama (Rusman, 2012: 207). 

Dengan demikian peserta didik perlu didorong untuk mau dan 

sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Karakteristik Utama Pembelajaran Kooperatif sebagai berikut: 

a) Penghargaan kelompok 

(1) Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok 

untuk memperoleh penghargaan kelompok. 

(2) Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor di 

atas kriteria yang ditentukan. 

(3) Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu 

sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar 

personal yang saling mendukung, saling membantu, dan saling 

peduli. 

b) Pertanggungjawaban individu 

(1) Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari 

semua anggota kelompok. 
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(2) Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktivitas 

anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. 

(3) Adanya pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan 

setiap anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya 

secara mandiri tanpa bantuan teman sekelompoknya. 

c) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

(1) Pembelajaran Kooperatif menggunakan metode skoring yang 

mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi 

yang diperoleh peserta didik dari yang terdahulu. 

(2) Dengan menggunakan metode skoring ini setiap peserta didik baik 

yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama 

memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang 

terbaik bagi kelompoknya. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Jarolimek dan Parker dalam (Isjoni, 2014: 24) keunggulan 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1) Saling ketergantungan positif, 

2) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu,  

3) Peserta didik dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, 

4) Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan, 

5) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara peserta didik 

dengan guru, dan 
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6) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekpresikan pengalaman 

emosional yang menyenangkan. 

Kelemahan model pembelajaran kooperatif bersumber pada dua 

faktor, yaitu: faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). 

Faktor dari dalam, yaitu: a) guru harus mempersiapkan pembelajaran 

secara matang, disamping itu memerlukan lebih banyak tenaga, 

pemikiran, dan waktu. b) agar proses pembelajaran berjalan dengan 

lancar maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup 

memadai. c) selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada 

kecenderungan topic permasalahan yang sedang dibahas meluas hingga 

banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. d) saat 

diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan 

peserta didik yang lain menjadi pasif dan luar (ekstern) lingkungan 

belajar (Isjoni, 2014: 25). 

3. Tipe Two Stay Two Stray 

a. Pengertian Tipe Two Stay Two Stray 

Joyce menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran didalam kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-parangkat pembelajaran 

(Trianto, 2007: 5). 

Tipe belajar dua tinggal dua tamu (two stay two stray) ini 

dikembangkan oleh Spencer kagan pada tahun 1992, tipe ini bisa 
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digunakan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan peserta 

didik. Struktur two stay two stray memberi kesempatan kepada kelompok 

untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Banyak 

kegiatan belajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. 

Peserta didik bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan 

peserta didik lain. Padahal dalam kenyataan hidup diluar sekolah, 

kehidupan dan kerja manusia bergantung satu dengan yang lainnya (Lie, 

2002:61). 

Strategi Two Stay Two Stray atau strategi dua tinggal dua tamu 

adalah strategi yang dapat mendorong anggota kelompok untuk 

memperoleh konsep secara mendalam melalui pemberian peran pada 

peserat didik (Suprijono, 2012:93). Kelompok pembelajaran kooperatif 

tipe TSTS yang terdiri dari empat orang diberi nomor 1, 2, 3 dan 4 

masing-masing memiliki peran sebagai berikut: 

1) Nomor 1 sebagai pemimpin/manajer yang mengatur kelompok dan 

memastikan anggota menyelesaikan perannya dan bekerja secara 

kooperatif tepat pada waktunya. 

2) Nomor 2 sebagai pencatat yang mencatat jawab kelompok dan hasil 

diskusi. 

3) Nomor 3 sebagai teknisi atau mengatur bahan yang mengumpulkan 

bahan untuk kelompok dan membuat analisis teknik untuk kelompok. 
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4) Nomor 4 sebagai reflektor yang memastikan bahwa semua 

kemungkinan telah digali dengan mengajukan pertanyaan (Lie, 2002 

:67). 

Jarolimek dan Parker menyatakan bahwa pembagian kelompok 

dalam pembelajaran kooperatif TSTS memperhatikan kemampuan 

akademis peserta didik. Guru membuat kelompok yang heterogen dengan 

alasan memberi kesempatan peserta didik untuk saling mengajar peer 

tutoring dan saling mendukung, meningkatkan relasi dan interaksi antar 

ras, etnik dan gender serta memudahkan pengelolaan kelas karena 

masing-masing kelompok memiliki peserat didik yang berkemampuan 

tinggi, yang dapat membantu teman lainnya dalam memecahkan suatu 

permasalahan dalam kelompok (Isjoni, 2014: 46). 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa teknik TSTS 

adalah peserta didik bekerja dalam berkelompok, kemudian diberikan 

permasalahan yang harus mereka kerjakan dengan cara kerjasama. Intra 

kelompok, separuh anggota dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompok untuk bertemu dengan kelompok lainnya. Anggota kelompok 

yang tidak mendapat tugas bertamu, tetap berada dalam kelompok untuk 

bertemu kelompok lain. Anggota kelompok yang bertemu wajib datang 

pada semua kelompok. Setelah semua proses selesai, mereka kembali ke 

kelompok masing-masing untuk mencoba dan membahas hasil yang 

diperoleh. 
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b. Langkah-Langkah Tipe Two Stay Two Stray 

Langkah-langkah strategi Two Stay Two Stray Langkah-langkah 

strategi pembelajaran Two Stay Two Stray dapat di rinci sebagai berikut: 

1) Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil (susunan ideal 

4 orang). 

2) Masing-masing kelompok diberi tugas untuk berdiskusi tentang suatu 

permasalahan-permasalahan yang harus mereka diskusikan 

jawabannya, guru membantu menjelaskan pada masing-masing 

kelompok jika ada yang kurang dimengerti. 

3) Setelah diskusi intrakelompok usai, dua orang dari masing-masing 

kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu kepada 

kelompok yang lain. Anggota kelompok yang tidak mendapat tugas 8 

sebagai duta (tamu) mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu 

kelompok. 

4) Tugas tuan rumah adalah menyajikan hasil diskusinya kepada setiap 

tamu yang datang, sedangkan tugas dua duta atau tamu diwajibkan 

jalan-jalan (bertamu) ke kelompok lain dan mencari informasi 

sebanyak-banyaknya tentang materi yang didiskusikan oleh kelompok 

tersebut. 

5) Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, anggota kelompok yang 

jalan-jalan bertugas untuk menyebarkan informasi yang diterimanya 

dari kelompok lain ke anggota dari kelompoknya sendiri. 
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6) Dan yang bertugas sebagai tamu maupun yang bertugas sebagai 

penerima tamu mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah 

mereka tunaikan (Suprijono, 2009:93). 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray ada 

lima langkah yaitu: 

a) Peserta didik bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa, 

b) Setelah selesai, dua orang dari masing-masing bertamu kedua 

kelompok yang lain, 

c) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi mereka ke tamu mereka, 

d) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain, 

e) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka (Lie, 

2002: 62). 

Dari uraian tentang langkah-langkah pembelajaran two stay two 

stray, maka desain harus dibuat sedemikian rupa, hal yang dilakukan 

guru adalah membuat RPP, sistem penilaian, desain pembelajaran, 

menyiapkan tugas peserta didik dan membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 peserta 

didik heterogen agar didalam kegiatan pembelajaran di kelas peserta 

didik lebih bertanggung jawab karena masing-masing anak mendapatkan 

tugas yang berdeba. Dalam pembelajaran two stay two stray ini peserta 

didik mendapat informasi dari kelompok lain mereka mencocokkan dan 
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mendiskusikan dengan kelompoknya, kemudian salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk dikomunikasikan 

atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian guru membahas 

dan mengarahkan peserta didik ke bentuk formal. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Tipe Two Stay Two Stray 

Pembelajaran two stay two stray digunakan untuk mengatasi 

kebosanan anggota kelompok, karena guru biasanya membentuk 

kelompok secara permanen. Two stay two stray memungkinkan peserta 

didik untuk berinteraksi dengan anggota kelompok lain (Lie, 2008: 49).  

1) Kelompok berempat memiliki kelebihan yaitu: 

a) Kelompok mudah dipecah menjadi berpasangan, 

b) Lebih banyak ide muncul, 

c) Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan dan guru mudah 

memonitor.  

d) Lebih berorientasi pada keaktifan. 

e) Dapat diterapkan pada semua kelas 

2) Kelemahan teknik two stay two stray yaitu:  

1) Membutuhkan lebih banyak waktu, 

2) Membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, 

3) Jumlah genap menyulitkan proses pengambilan suara, 

4) Kurang kesempatan untuk konstribusi individu dan mudah 

melibatkan diri dari keterlibatan. 
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Dari paparan diatas tentang kelebihan dan kelemahan 

pemelajaran two stay two stray membentuk pembentukan kepada 

kelompok heterogen memberi kesempatan untuk saling mengajar dan 

saling mendukung sehingga memudahkan pengelolaan kelas karena 

dengan adanya satu orang berkemampuan akademis tinggi, diharapkan 

bisa membantu anggota kelompok lain. Dilihat dari segi kelemahan two 

stay two stray ada hal yang paling mendasar yaitu seandainya didalam 

kelas tersebut berjumlah ganjil dan tidak dapat dibagi menjadi empat, 

maka pembelajaran two stay two stray ini kurang sesuai untuk diterapkan 

kedalam PBM. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan kelompok-

kelompok belajar yang heterogen ditinjau dari segi jenis kelamin dan 

kemampuan akademis maka dalam satu kelompok terdiri dari satu orang 

berkemampuan akademis tinggi, dua orang berkemampuan akademis 

sedang, dan satu peserta didik berkemampuan kurang, didalalm kelas 

yang berjumlah genap yang dapat dibagi menjadi empat peserta didik 

dalam kelompok tersebut. 

4. Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2010:2). Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. 

Dalam kaitan ini, proses belajar dan perubahan merupakan bukti hasil yang 

diproses. Belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga 
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penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian 

sosial, bermacam-macam keterampilan lain, dan cita-cita (Hamalik, 

2010:45). 

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan. Misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, 

dan sebagainya. Selain itu, belajar akan lebih baik jika subjek belajar 

mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Beberapa ciri 

belajar, seperti dikutip oleh Darsono (dalam Hamdani, 2010: 22) adalah 

sebagai berikut: 

a. Ciri-Ciri Belajar 

1) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini 

digunakan sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan 

belajar. 

2) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada 

orang lain. Jadi, belajar bersifat individual. 

3) Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. 

Hal ini berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada 

lingkungan tertentu. Keaktifan ini dapat terwujud karena individu 

memiliki berbagai potensi untuk belajar. 

4) Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang 

belajar. Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam 
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aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan 

yang lainnya. 

Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah 

kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan, mengalami sendiri, 

pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, 

perbedaan individual (Hamdani, 2010: 22). Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang di peroleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang di pelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu 

apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Dalam peserta didikan, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam 

tujuan peserta didikan (Rifa’i dan Anni, 2012: 69). 

Sejalan dengan taksonomi tujuan pembelajaran yang 

dikemukakan oleh Gagne, pakar pendidikan yang lain dari Amerika 

serikat bernama Benjamin S. Bloom dan David Krathwohl (1964), dalam 

buku The Taxonomy Of Educational Objectives; The Classifications Of 

Educational Goals, mengemukakan tiga domain atau ranah yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang 

meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Pribadi, 2009: 15). 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 
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kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 

penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (syntesis) dan 

penilaian (evaluation) (Rifa’i dan Anni, 2012: 70). 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. 

Kategori tujuannya mencerminkan hirarki yang berentangan dari 

keinginan untuk menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. 

Kategori tujuan peserta didikan afektif adalah penerimaan (receiving), 

penanggapan (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian 

(organization), pembentukan pola hidup (organization by a value 

complex) (Rifa’i dan Anni, 2012: 71). 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth 

Simpson adalah persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing 

(guided response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks 

(complex overt response), penyesuaian (adaptation) dan kreativitas 

(originality) (Rifa’i dan Anni, 2012: 73). 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar yang efektif dapat membantu peserta didik untuk 

meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan 

instruksional yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, guru harus memperhatikan kondisi internal dan eksternal 

peserta didik. Kondisi internal adalah kondisi atau situasi yang ada dalam 
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diri peserta didik, seperti kesehatan, keterampilan, kemampuan, dan 

sebagainya. Kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar diri pribadi 

peserta didik, misalnya ruang belajar yang bersih, sarana dan prasarana 

belajar yang memadai, dan sebagainya (Hamdani, 2010: 22). 

Peserta didik yang bermotivasi rendah akan mengalami 

kesulitan di dalam persiapan belajar dan dalam proses belajar. Peserta 

didik yang memiliki ketegangan emosional akan mengalami kesulitan di 

dalam mempersiapkan diri untuk memulai belajar karena baru jika 

teringat suatu hal yang mereka takuti. Peserta didik yang mengalami 

hambaran bersosialisasi akan mengalami kesulitan di dalam beradaptasi 

dengan lingkungan yang pada akhirnya mengalami hambatan belajar. 

Faktor-faktor internal ini dapat terbentuk sebagai akibat pertumbuhan, 

pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan (Rifa’i dan Anni, 

2012:81). 

5. Mata Pelajaran PPKn 

a. Pengertian Mata Pelajaran PPKn 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 

tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Mata peajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pealajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan 

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang 
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cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter 

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional RI Nomor 24 tahun 2006). 

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang 

berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat 

diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik, 

sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Dengan adanya mata pelajaran kewarganegaraan, maka peserta 

didik dapat menanamkan pada dirinya karakter-karakter yang sesuai 

dengan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warganegara yang cerdas 

dan terampil dalam kehidupannya. 

b. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran PPKn 

Mata pelajaran kewarganegaraan berfungsi sebagai wahan untuk 

membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan karakter yang setia 

kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam 

kebiasaan berpikir sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. 
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Tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan adalah untuk 

memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut: 

1) Berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, 

2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk menbentuk diri 

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi (Per. Men. 

Pendidikan Nasional RI Nomor 24 tahun 2006) 

Rumusan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang 

hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup 

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), ketrampilan 

kewarganegaraan (civic skill), dan watak atau karakter kewarganegaraan 

(cicic dispotision). 

c. Ruang lingkup Mata Pelajaran PPKn 

Ruang lingkup mata pelajaran PPKn meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 
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sempah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. 

2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan 

peradilan internasional. 

3) Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional, 

HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. 

4) Kebutuhan warganegara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, 

persamaan kedudukan warganegara. 

5) Konstitusi negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

6) Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dengan 

kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, 

demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi 

menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam 

masyarakat demokrasi. 
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7) Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

8) Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan 

internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi 

globalisasi. 

6. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian dengan judul Efektivitas 

Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa di SMA (Fithra Ramadian, 2013). Penelitian tersebut 

mencapai hasil yang baik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray. Dari analisis data perhitungan Hasil 

penelitian rata-rata post-test kelas eksperimen 64,39 dan kelas kontrol 

51,39. Siswa yang tuntas kelas eksperimen 13 siswa (39,39%) dan kelas 

kontrol 4 siswa (11,11%). Jadi model pembelajaran two stay two stray lebih 

efektif daripada model pembelajaran konvensional. Effect size diperoleh 

sebesar 1,02. Maka berdasarkan kriteria yang berlaku nilai effect size 

termasuk dalam kategori tinggi. 

Penelitian dari Dwik Inayatin (2014) yang berjudul Pengaruh 

Penggunaan Model Pembelajaran Cooperative Learning Teknik Two Stay 
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Two Stray Pada Pelajaran PKn Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 

05 Senopati. Dalam penelitiannya terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran cooperative learning teknik two stay two stray pada 

pembelajarn pkn terhadap hasil belajar siswa. Rata- rata hasil belajar siswa 

kelas V sebelum diajarkan dengan menggunakan model Cooperative 

Learning teknik two stay two stray adalah 62,90  dengan kategori rendah. 

Rata-rata hasil belajar siswa kelas V setelah diajarkan dengan mengunakan 

model pembelajaran cooperative learning teknik two stay two stray adalah 

78,50 dengan kategori baik. Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray untuk meningkatkan hasil belajar layak untuk digunakan. 

Perbedaan dengan penelitian di atas adalah terdapat perbedaan hasil 

belajar dari penelitian pertama yang dilakukan di SMA dan yang kedua di 

SD. Selain itu penelitian ini mencari tentang perbedaan prestasi belajar 

siswa, sedangkan penelitian tersebut mencari aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian yang relevan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif model two stay two stray dapat 

mengembangkan berbagai aktivitas belajar siswa, selain itu juga dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang ada 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa dan meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi siswa, sehingga mampu memberikan hasil yang 

positif yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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7. Kerangka Berpikir 

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat 

menentukan keaktifan peserta didik dan hasil belajar peserta didik. Semakin 

tepat memilih model pembelajaran diharakan semakin efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, oleh karena itu penting bagi guru untuk 

memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang di ajarkan 

sehingga akan lebih memudahkan peserta didik dalam menerima pelajaran 

yang di berikan guru. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray menempatkan anak didik sebagai pusat proses pembelajaran 

sebagai subyek pembelajaran. 

Prosedur dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray yaitu di mulai dari penentuan materi topik dari kompetensi 

dasar, pembagian kelompok, guru memberikan tugas berupa permasalahn-

permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya, dua orang 

bertamu ke kelompok lain dan dua orang menerima tamu dari kelompok 

lain, kemudian membahas hasil kerja yang telah mereka kerjakan. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar kognitif pada peserta didik kelas 

X SMK Negeri 10 Semarang. 

Melalui pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray ini 

diharapkan semua peserrta didik di dalam kelas menjadi aktif dalam 

memberikan pertanyaan dan jawaban. Selain itu peserta didk juga mampu 

bekerjasama dengan peserta didik lainnya untuk memahami materi. Dari 
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uraian diatas, jalan pemikirannya yang dapat digambarkan dalam skema 

berikut: 
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Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Two Stay Two Stay 

Pre Test 

Langkah-langkah pembelajaran two 

stay two stray: 

1. Peserta didik dibagi dalam 

kelompok kecil (4 orang), 

2. Masing-masing kelompok 

berdiskusi untuk memecahkan 

masalah, 

3. Setelah selesai berdiskusi, dua 

orang bertamu ke kelompok lain, 

4. Dua orang yang tinggal dalam 

kelompok bertugas memberikan 

hasil diskusi dan informasi ke tamu, 

5. Tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok dan melaporkan 

informasi dari kelompok lain, 

6. Kelompok mencocokkan dan 

membahas hasil kerja mereka. 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Post Test 

Efektif Melebihi KKM 

Penambahan, 

Peningkatan 
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8. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis 

penelitian yang berupa hipotesis sebagai berikut: 

Ada peningkatan hasil belajar model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray peserta didik kelas X SMK Negeri 10 Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Strategi model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray membantu 

peserta didik fokus mengerjakan tugas, berkomunikasi, mengingat 

pengetahuan, dan memahami teks dengan baik. Selain itu peserta didik 

dilatih untuk saling bekerja sama, saling membantu memecahkan masalah, 

saling mendorong untuk berprestasi, bertanggung jawab terhadap tugas 

masing-masing dan dilatih untuk menjelaskan ide kepada pihak lain. 

Pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik semakin banyak. 

Pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk lebih aktif. Disamping itu, 

guru juga harus lebih kreatif sehingga proses pembelajaran tidak 

membosankan. Selain itu guru juga harus bisa menggali pengetahuan yang 

dimiliki peserta didik untuk kemudian mengkaitkannya dengan topik 

permasalahan yang sedang dibahas.  

2. Hasil belajar dengan menggunakan Uji Independent Sample T Test 

signifikansi sig.(2-tailed) sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut kurang 

dari 0,05 (0,000<0,05). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 29 

peserta didik. maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 29 – 1 = 28 dan 

taraf kesalahan 5% maka dapat diketahui ttabel = 2,048. Berdasarkan pre test 

dan post test dapat diketahui bahwa nilai thitung= 6,468. Dari perhitungan 
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tersebut diperoleh  6,468 > 2,048 (thitung > ttabel) dan nilai signifikan yang 

diperoleh 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima sehingga terdapat perbedaan pre test dan post test hasil belajar 

peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran two stay two stray 

efektif. 

B. Saran  

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil simpulan di atas adalah: 

1. Guru harus lebih kreatif, bervariasi dan berinovasi dalam proses 

pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, salah satunya 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray. Guru juga hendaknya berusaha menciptakan kondisi peserta didik 

untuk aktif selama proses pembelajaran. Kegiatan apersepsi dan dan 

motivasi perlu dilakukan untuk untuk mendorong keaktifan peserta didik 

selama proses pembelajaran. 

2. Bagi peserta didik perlu adanya peningkatan keaktifan dengan berani 

mengungkapkan pendapat serta mempresentasikan hasil pembelajaran yang 

dilakukan sehingga kualitas kegiatan pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray meningkat.  

3. Pada pembelajaran two stay two stray perlu ada pergantian peran, dari peran 

tamu menjadi tuan rumah, dan tuan rumah menjadi tamu. Hal ini dilakukan 

selain menghindari kemungkinan timbulnya kebosanan, juga agar peserta 

didik lebih serius menggali informasi sebelum melaksanakan peran masing-

masing. Pergantian peran ini menunjukkan hasil yang positif. 
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