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ABSTRAK 

 

Karimah, Siti Fatikhatul. 2017. Keefektifan Model Two Stay Two Stray dengan 

Media Word Square terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas 

V SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing: Dr. Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd. dan Ika 

Ratnaningrum, S.Pd., M. Pd. 

Kata Kunci: aktivitas belajar; hasil belajar; model Two Stay Two Stray; media 

Word Square. 

 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib diajarkan di Sekolah Dasar. Pembelajaran PKn dalam pelaksanaannya 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga pembelajaran 

masih berpusat pada guru. Penerapan model Two Stay Two Stray dengan media 

Word Square dapat dijadikan salah satu alternatif. Model Two Stay Two Stray 

dengan media Word Square dapat mendorong siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran PKn. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

model Two Stay Two Stray dengan media Word Square terhadap aktivitas dan 

hasil belajar PKn siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental dengan bentuk 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa 

kelas V SD Negeri Adiwerna 05 dan SD Negeri Adiwerna 07 Kabupaten Tegal. 

Sampel pada penelitian ini menggunakan semua anggota populasi (sampling 

jenuh), yang berjumlah 59 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. 

Analisis statistik yang digunakan yaitu Pearson Product Moment untuk uji 

validitas dan Cronbach Alpha untuk uji reliabilitas instrumen. Uji Lilliefors untuk 

menguji normalitas data, uji Levene’s untuk uji homogenitas, uji independent 

sampel t-test dan uji one sample t-test untuk uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji independent sampel t-test, 

data aktivitas belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > ttabel (4,962 > 2,002) dan  

signifikansinya 0,000 < 0,025, sedangkan data hasil belajar siswa menunjukkan 

bahwa thitung > ttabel (2,433 > 2,002) dan signifikansinya 0,0018 < 0,025, sehingga 

dapat disimpulkan terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar PKn antara siswa 

kelas V yang menerapkan model Two Stay Two Stray dengan media Word Square 

dibandingkan yang menerapkan model konvensional. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis menggunakan rumus one sample t-test, data aktivitas belajar siswa 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel (7,033 > 2,040), sedangkan hasil uji hipotesis 

hasil belajar siswa menunjukkan bahwa thitung > ttabel (7,028 > 2,040). Berdasarkan 

data tersebut dapat disimpulkan penerapan model Two Stay Two Stray dengan 

media Word Square lebih efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn siswa 

dibandingkan dengan pembelajaran yang menerapkan model konvensional. Untuk 

menindaklanjuti penelitian ini, guru, pihak sekolah, dan peneliti lain disarankan 

untuk mengembangkan model Two Stay Two Stray dengan media Word Square.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya untuk membentuk generasi penerus yang 

sesuai harapan bangsa. Seluruh bangsa di dunia tentunya mengharapkan generasi 

penerus yang cerdas dan berkualitas,  tidak terkecuali bangsa Indonesia. Seperti 

yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat 

tentang tujuan nasional yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Salah satu tujuan nasional ini diwujudkan melalui pendidikan. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal I 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Ki Hajar Dewantara dalam Munib (2012: 30) menyatakan “pendidikan 

adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, 

karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak.” Sejalan dengan pendapat tersebut 
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GBHN Tahun 1973 dalam Munib (2012: 30) menyatakan, pendidikan adalah 

usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di 

dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam 

membentuk generasi yang memiliki pengetahuan dan pribadi yang luhur. 

Pendidikan dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara. 

Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas pula. Pelaksanaan pendidikan sudah sepatutnya disesuaikan dengan 

tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan pengertian, tujuan, dan fungsi pendidikan yang telah 

dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting. Pendidikan 

dapat mengembangkan segala potensi dan kemampuan individu baik dari segi 

fisik, intelektual, emosional, spiritual maupun sosial secara optimal, sehingga 

dapat membentuk generasi yang lebih baik, mampu berpikir kreatif, inovatif, 

kritis, berkebudayaan, dan berkepribadian unggul. 

Keberhasilan pendidikan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas, terutama 

dalam memberikan kemudahan belajar kepada siswa secara efektif dan efisien. 
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Tugas seorang guru salah satunya adalah merencanakan dan merancang 

pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan unsur penentu dalam menentukan baik tidaknya 

lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Sunhaji (2007) dalam 

Asmani (2014: 19) menjelaskan kegiatan pembelajaran adalah suatu aktivitas 

untuk mentransformasikan bahan ajar kepada subjek belajar. Aunurrahman (2014: 

34) berpendapat pembelajaran berupaya mengubah siswa yang belum terdidik, 

menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum mempunyai pengetahuan tentang 

sesuatu, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Selanjutnya, Corey (1986) 

dalam Ruminiati (2007: 1-14) menjelaskan pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan siswa dikelola secara sengaja untuk memungkinkan siswa 

turut serta dalam aktivitas tertentu, sehingga menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu. 

Berdasarkan uraian para ahli tentang pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah kegiatan untuk mentransformasikan bahan pelajaran 

yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru bagi subjek belajar, sehingga 

dapat memberikan perubahan bagi subjek belajar. Proses transformasi bahan ajar 

akan berjalan dengan baik apabila guru melakukan pembelajaran yang efektif. 

Hamalik (2015: 171) menjelaskan pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan siswa untuk belajar atau melakukan 

aktivitas sendiri. Pembelajaran yang efektif dilihat dari kebermaknaan suatu 

proses pembelajaran. Kebermaknaan suatu pembelajaran dapat dilihat dari 

seberapa banyak pengetahuan yang diperoleh dan dikuasai siswa setelah 

mengikuti pembelajaran. Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran akan 
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menghasilkan kualitas hasil belajar yang baik. Jika siswa mampu belajar dari 

pengalaman, maka pengetahuan yang diperolehnya akan termemori dengan baik. 

Anitah (2014: 12.19) memaparkan efektivitas pembelajaran dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik ditinjau dari segi guru maupun dari segi siswa. Dilihat 

dari segi guru, keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan model 

pembelajaran yang variatif, mempertimbangkan kebutuhan siswa, serta mampu 

mengorganisasikan dan mengelola kelas dengan baik. Pemilihan model yang 

variatif dapat menggali potensi dalam diri siswa serta menciptakan aktivitas 

belajar siswa. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang tidak hanya 

berpusat pada guru, melainkan pembelajaran yang menciptakan komunikasi dan 

interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa 

lainnya, sehingga pembelajaran dapat berjalan intensif. Pembelajaran yang efektif 

akan menghasilkan kualitas hasil belajar yang baik. 

Kualitas pembelajaran yang baik dapat menghasilkan lulusan dengan hasil 

belajar yang baik. Pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan dapat mengembangkan potensi serta kreativitas siswa sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran yang efektif perlu diterapkan 

dalam setiap mata pelajaran yang ada di sekolah. Salah satu mata pelajaran yang 

ada di sekolah adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Ruminiati (2007: 1-30) menjelaskan PKn SD merupakan mata pelajaran 

yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang 

mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/budaya bangsa 

seperti yang terdapat pada kurikulum PKn SD. Winataputra, dkk. (2010: 1.2) 

memaparkan, paradigma baru PKn diharapkan mampu mengembangkan 
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pendidikan demokrasi yang terdapat tiga pokok bahasan yakni mengembangkan 

kecerdasan warga negara (civic intelegence), membina tanggung jawab warga 

negara (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warga negara (civic 

participation). Pendidikan kewarganegaraan (PKn) selain untuk mengembangkan 

kecerdasan intelektual siswa, tetapi juga membentuk kecerdasan emosional, 

spiritual, dan emosi. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan (PKn) dijadikan 

sebagai salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu mata pelajaran 

yang ada di sekolah dasar bertujuan untuk membentuk karakteristik siswa agar 

memiliki nilai-nilai luhur dan moral yang baik. Mulyasa (2007) dalam Ruminiati 

(2007: 1-26) menjelaskan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan (PKn) yaitu 

untuk menjadikan siswa memiliki kompetensi sebagai berikut: (1) mampu berpikir 

secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) 

berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara 

cerdas dalam semua kegiatan; (3) berkembang secara positif dan demokratis 

sehingga mampu hidup bersama dan berinteraksi dengan bangsa lain, serta 

mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) memberikan peranan penting bagi 

moral bangsa. Tujuan dari mata pelajaran PKn di sekolah dasar adalah untuk 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada Pancasila, 

undang-undang, dan norma yang berlaku di masyarakat. Serta dapat 

mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral yang sesuai dengan kebudayaan 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dan moral yang baik diharapkan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu, masyarakat, dan 
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makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk bangsa yang bermoral 

dan bermartabat. 

Sejalan dengan pentingnya tujuan pendidikan kewarganegaraan (PKn), 

selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan 

keterampilan intelektual serta pengalaman agar memiliki kompetensi untuk 

berpartisipasi aktif. Pembelajaran PKn di sekolah harus berjalan efektif dan 

efisien agar tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dapat 

tercapai. Namun kenyataannya masih banyak sekolah yang belum bisa 

mengotimalkan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan (PKn). Hal ini dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). 

Belum tercapainya hasil belajar yang maksimal pada mata pelajaran PKn 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dilihat dari karakteristik pembelajaran 

PKn yang berupa teoritis, membuat siswa kurang tertarik dan cepat bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. Keterbatasan guru dalam menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi serta pemanfataan media pembelajaran yang belum 

maksimal juga menjadi kendala dari kurang berhasilnya pembelajaran PKn di 

sekolah dasar. Penggunaan model pembelajaran konvesional pada pembelajaran 

PKn di sekolah dasar cenderung selalu digunakan. Pembelajaran berpusat pada 

guru, siswa bertugas untuk mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Penerapan 

model pembelajaran yang demikian tentu akan menghambat proses transformasi 

pengetahuan dari guru kepada siswa. Selain itu, pengetahuan yang telah diperoleh 

siswa akan cepat hilang apabila siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. 
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Permasalahan tersebut sering terjadi di beberapa sekolah dasar, termasuk 

di SD Negeri Adiwerna 05. Peneliti melakukan wawancara dan observasi di SD 

Negeri Adiwerna 05 pada hari kamis, 26 Januari 2017. Berdasarkan wawancara 

dengan Sapuah, S.Pd.SD kepala SD Negeri Adiwerna 05 dan Ferra Tri A, 

S.Pd.SD guru kelas V SD Negeri Adiwerna 05 diperoleh informasi mengenai 

jumlah siswa, model mengajar, dan hasil UAS mata pelajaran PKn semester gasal. 

Jumlah siswa di kelas V ada 32 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 13 

siswa perempuan. Model pembelajaran yang digunakan guru pada pembelajaran 

PKn di SD Negeri Adiwerna 05 masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu melalui ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diperoleh siswa 

kelas V pada saat ujian akhir semester gasal mata pelajaran PKn belum 

memuaskan. Ada beberapa siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Nilai 

KKM mata pelajaran PKn di SD Adiwerna 05 adalah 70. 

Berdasarkan observasi pelaksanaan pembelajaran PKn di kelas V SD 

Negeri Adiwerna 05, diperoleh hasil yaitu pembelajaran didominasi oleh guru. 

Guru hanya menerapkan model konvensional pada pembelajaran PKn. Guru 

belum menggunakan model pembelajaran yang variatif, sehingga mengakibatkan 

siswa kurang antusias saat mengikuti pembelajaran. Aktivitas siswa saat proses 

pembelajaran masih rendah, siswa cenderung pasif. Aktivitas siswa hanya terlihat 

saat guru mengajukan pertanyaan. Hal ini mengakibatkan perhatian siswa tidak 

terpusat pada guru, sehingga informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh guru 

tidak tersampaikan dengan baik. Penggunaan model pembelajaran yang kurang 

bervariasi menyebabkan informasi yang diberikan guru tidak mudah diterima 

siswa, sehingga berdampak pada hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal. 
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Guru sangat menentukan keberhasilan siswa, terutama dalam kaitannya 

dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang berpengaruh 

terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas (Mulyasa, 

2013: 5). Terciptanya hasil pendidikan yang berkualitas, harus didukung dengan 

cara mengajar guru yang efektif. Slameto (2013: 92) menyatakan bahwa mengajar 

yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif. 

Beberapa syarat mengajar yang efektif, dikemukakan oleh Slameto (2013: 

92) sebagai berikut:  (1) belajar secara aktif, baik mental maupun fisik; (2) guru 

harus menggunakan banyak metode pada waktu mengajar; (3) motivasi; (4) 

kurikulum yang baik dan seimbang; (5) mempertimbangkan perbedaaan 

individual; (6) guru selalu membuat perencanaan sebelum mengajar; (7) pengaruh 

guru yang sugestif perlu diberikan kepada siswa; (8) guru harus memiliki 

keberanian menghadapi siswa-siswanya; (9) guru harus menciptakan suasana 

yang demokratis di sekolah; (10) memberikan masalah-masalah yang merangsang 

siswa untuk berfikir; (11) pelajaran yang diberikan kepada siswa perlu 

diintegrasikan; (12) pelajaran di sekolah dihubungkan dengan kehidupan nyata; 

(13) guru harus memberi kebebasan siswa untuk dapat menyelidiki sendiri, 

mengamati, belajar, dan memecahkan masalah sendiri; (14) pengajaran remidial. 

Berdasarkan uraian syarat-syarat mengajar yang telah dipaparkan, 

disimpulkan bahwa guru memiliki peran penting dalam keberhasilan 

pembelajaran. Guru berperan sentral dalam pembelajaran, sehingga guru harus 

melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Pemilihan model dan metode pembelajaran yang tepat merupakan salah 

satu aspek dalam perencanaan pembelajaran. Pemilihan model dan metode yang 
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inovatif dan sesuai dengan bahan ajar akan menjadikan penyampaian bahan ajar 

lebih menarik perhatian siswa dan kondisi kelas menjadi lebih hidup. Perhatian 

siswa yang terpusat pada guru akan menjadikan pembelajaran lebih efektif. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

yang inovatif. Penerapan model pembelajaran kooperatif dapat membuat siswa 

lebih aktif dan dapat melatih siswa untuk bersosialisasi. Slavin (2015: 4) 

menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam 

metode pengajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat memberikan berbagai dampak positif yaitu 

meningkatkan prestasi belajar siswa, mengembangkan hubungan antar anggota 

kelompok, dan dapat membantu siswa yang lemah dalam bidang akademik. 

Roger, dkk (1992) dalam Huda (2014a: 29) memaparkan pembelajaran kooperatif 

merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip 

bahwa pembelajaran didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara 

kelompok-kelompok belajar yang di dalamnya setiap siswa bertanggung jawab 

atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota lainnya. Jadi dalam pembelajaran kooperatif, selain siswa belajar 

memecahkan masalah bersama kelompoknya, siswa dituntut untuk aktif dalam 

memeroleh pengetahuannya sendiri. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe/model. 

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran Two 

Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu). Huda (2014b: 207) menjelaskan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dikembangkan oleh 
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Spencer Kagan (1990). Model Two Stay Two Stray (TSTS) bisa digunakan dalam 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia sekolah. Lebih lanjut 

dijelaskan, model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa saling 

bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan 

saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Model ini dapat melatih siswa 

untuk bersosialisasi dengan baik. Aqib (2014: 35) menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray bertujuan untuk memberi 

kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan 

kelompok lainnya. Model ini cocok diterapkan pada mata pelajaran PKn karena 

model ini menuntut siswa untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan 

bertanggungjawab dalam kelompok karena masing-masing siswa mempunyai 

tugas dan tanggungjawab masing-masing. Model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS) memiliki perbedaan dengan model pembelajaran 

kooperatif yang lain yaitu siswa diberi kesempatan untuk membagikan hasil 

pekerjaannya dengan kelompok lain. Kegiatan berbagi informasi antar kelompok 

akan memperkaya pengetahuan yang diperoleh siswa, sehingga akan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) juga 

memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan dari model Two Stay Two Stray 

yaitu siswa yang cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Kekurangan dari 

model Two Stay Two Stray (TSTS) dapat diatasi dengan memberikan tugas 

kelompok dengan bentuk yang menarik, sehingga siswa tertarik untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan bersama dengan anggota kelompoknya. Salah 

satu media pembelajaran yang menarik adalah Word Square.  
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Hornby (1994) dalam Wurianingrum (2007: 16) menjelaskan Word Square 

adalah sejumlah kata yang disusun, sehingga kata-kata tersebut dapat dibaca ke 

depan dan ke belakang. Word Square memadukan kemampuan menjawab 

pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokan jawaban pada kotak-kotak 

jawaban. Mujiyono (2013: 142) menjelaskan Word Square sejenis dengan 

permainan teka-teki silang yang jawabannya sudah tersedia, namun disamarkan 

dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf penyamar atau 

pengecoh. Penggunaan media Word Square dapat merangsang siswa untuk 

berpikir kritis dan memiliki sikap teliti. 

Penelitian mengenai model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray dan 

media Word Square pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan (2013) mahasiswa Universitas 

Tanjungpura Fakultas Ilmu Pendidikan dengan judul penelitian “Model 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Meningkatkan Aktivitas Belajar PKn Kelas 

V SDN 11 Sungai Raya”. Penelitian tersebut menghasilkan peningkatan aktivitas 

belajar siswa sebesar 32,18% dengan menerapkan model Two Stay Two Stray 

pada pembelajaran PKn di Kelas V SDN 11 Sungai Raya.  

Ningsih (2015) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas 

Bahasa dan Seni melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Media 

Permainan Word Square dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Prancis pada 

Keterampilan Membaca Siswa Kelas XII IPS SMA N 1 Depok”. Hasil penelitian 

menunjukkan media Word Square lebih efektif dibandingkan dengan media 

konvensional serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil 

belajar dapat dilihat dari nilai hasil belajar di kelas eksperimen yang lebih tinggi 

dari pada di kelas kontrol. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang efektivitas penggunaan model kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray dengan media Word Square  dibandingkan dengan penggunaan 

model konvensional pada mata pelajaran PKn di SD materi menghargai keputusan 

bersama. Peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “Keefektifan Model 

Two Stay Two Stray dengan Media Word Square Terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar PKn Siswa Kelas V SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

(1) Guru mendominasi dalam pembelajaran PKn. 

(2) Guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. 

(3) Siswa kurang antusias dalam mengikuti  kegiatan belajar PKn. 

(4) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn cenderung rendah. 

(5) Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn masih rendah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak  meluas dan tujuan penelitian dapat 

terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

(1) Penelitian ini mengukur keefektifan penerapan model Two Stay Two Stray  

dengan media Word Square terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

(2) Materi pelajaran yang dibahas dalam penelitian ini adalah materi menghargai 

keputusan bersama di SD kelas V semester 2. 
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(3) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 

Adiwerna 05 dan siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 07. 

 

1.4 Paradigma Penelitian 

Sugiyono (2008) dalam Thoifah (2015: 171) menjelaskan paradigma 

penelitian adalah pola hubungan antara variabel yang akan diteliti. Penelitian ini 

memfokuskan pada tiga variabel yang terdiri dari satu variabel independen dan 

dua variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah model 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square, sedangkan 

variabel dependennya adalah aktivitas dan hasil belajar siswa. Bagan model 

hubungan antar variabelnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1.1 Model Hubungan Variabel Ganda Dengan Dua Variabel Dependen 

Keterangan: 

X : model kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square 

Y1 : aktivitas belajar PKn 

Y2 : hasil belajar PKn  

(Thoifah, 2015: 175) 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, permasalahan yang 

hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

Y1 
 

X 
 

Y2 

2 
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(1) Bagaimana perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V mata pelajaran PKn 

materi menghargai keputusan bersama antara pembelajaran yang 

menggunakan model kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word 

Square dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional? 

(2) Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa kelas V mata pelajaran PKn materi 

menghargai keputusan bersama antara pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word 

Square dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional? 

(3) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

media Word Square efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas V mata 

pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional? 

(4) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

media Word Square efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V mata 

pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional? 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah harapan yang ingin dicapai pada penelitian yang 

dilakukan. Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, 

dijelaskan sebagai berikut: 

1.6.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki skala lebih luas dan masih 

bersifat umum. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
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penerapan model kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square 

dibandingkan dengan penerapan model konvensional pada pembelajaran PKn. 

1.6.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah fokus tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan aktivitas belajar PKn materi 

menghargai keputusan bersama pada siswa kelas V antara pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dengan media Word Square dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan hasil belajar PKn materi 

menghargai keputusan bersama pada siswa kelas V antara pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dengan media Word Square dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray dengan media Word Square efektif terhadap aktivitas belajar 

siswa kelas V mata pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama 

dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

(4) Menganalisis dan mendeskripsikan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray dengan media Word Square efektif terhadap hasil belajar 

siswa kelas V mata pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama 

dibandingkan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 
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1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berupa teori-teori yang 

digunakan, sedangkan manfaat praktis merupakan manfaat praktik yang berkaitan 

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ini 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan informasi 

mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media 

Word Square dalam pembelajaran PKn kelas V materi menghargai keputusan 

bersama serta untuk melengkapi hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.7.2.1 Bagi Siswa 

(1) Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 05 dalam mata pelajaran 

PKn khususnya pada materi menghargai keputusan bersama menjadi lebih 

baik. 

(2) Menciptakan aktivitas belajar yang menyenangkan bagi siswa kelas V SD 

Negeri Adiwerna 05 dalam mata pelajaran PKn khususnya materi menghargai 

keputusan bersama. 

1.7.2.2 Bagi Guru 

(1) Mampu menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang menyenangkan 

dan dapat menciptakan keaktifan siswa. 
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(2) Menjadi referensi bagi guru dalam melakukan pembelajaran PKn. 

(3) Menambah wawasan dan pengalaman tentang model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray dan media Word Square. 

1.7.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di 

sekolah dasar. 

(2) Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn di sekolah dasar. 

1.7.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 

(2) Menambah pengetahuan tentang media Word Square. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka ini membahas tentang kajian teori, penelitian terdahulu 

yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Berikut ini merupakan penjelasan 

dari sub pokok bahasan tersebut. 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan uraian mengenai teori-teori yang relevan dengan 

penelitian yang akan diangkat. Teori-teori digunakan sebagai dasar acuan dalam 

penelitian. Kajian teori ini akan membahas mengenai pengertian belajar, 

pengertian pembelajaran, hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, faktor-faktor 

yang memengaruhi belajar, karakteristik siswa SD, hakikat pembelajaran PKn di 

SD, materi menghargai keputusan bersama di kelas V, model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS), media Word Square dalam 

pembelajaran, dan penerapan model kooperatif tipe TSTS dengan media Word 

Square pada materi menghargai keputusan bersama. Berikut penjelasannya. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Istilah belajar merupakan istilah yang tidak asing, setiap orang pasti 

pernah melakukan kegiatan belajar di kehidupan sehari-hari. Seorang individu 

dengan mengikuti kegiatan belajar akan memeroleh perubahan kemampuan dalam 

dirinya dan dapat mengembangkan potensinya. Banyak ahli yang mendefinisikan 

hakikat belajar dengan pemahaman dan definisi yang berbeda-beda. 
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Slameto (2013: 2) menjelaskan belajar merupakan suatu proses yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memeroleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Suyono dan Hariyanto (2013: 13) menjelaskan belajar dapat 

dimaknai sebagai suatu proses perubahan perilaku akibat interaksi individu 

dengan lingkungannya. Individu akan mengalami perubahan apabila mampu 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

Selanjutnya, Abdillah (2002) dalam Aunurrahman (2013: 35) menyatakan 

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan 

tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor untuk memeroleh tujuan tertentu. Sejalan dengan 

definisi di atas, Djauhar, dkk (2008: 1-3) menjelaskan pengertian belajar adalah 

suatu aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan 

kemampuan diri. Kegiatan belajar akan memberikan perubahan bagi individu, 

yang tadinya tidak mengerti akan sesuatu, menjadi mengerti, dan yang tadinya 

tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu. 

Berdasarkan definisi belajar yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh siswa untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga memeroleh perubahan yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Siswa akan memeroleh 

perubahan tingkah laku melalui belajar, yang sebelumnya belum mengetahui akan 

menjadi tahu, yang sebelumnya tidak terampil akan menjadi terampil. Perubahan 

perilaku tersebut dapat dijadikan pijakan bagi siswa di masa yang akan datang, 

sehingga dapat menjadikan individu yang lebih baik. 
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2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran erat kaitannya dengan belajar. Djauhar, dkk (2008: 1-

9) menjelaskan pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang 

untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang 

oleh guru untuk membantu, membimbing, dan memotivasi siswa mempelajari 

suatu informasi tertentu dalam suatu proses yang telah dirancang secara matang 

mencakup segala kemungkinan yang terjadi (Ruminiati 2007: 1-15). 

Aunurrahman (2013: 34) menjelaskan pembelajaran adalah upaya 

mengubah siswa yang belum terdidik menjadi siswa yang terdidik, siswa yang 

belum memiliki pengetahuan menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Sejalan 

dengan pengertian tersebut, Huda (2014b: 2) menyatakan “pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh 

terhadap pemahaman.” Siswa akan memproses informasi yang diterima, sehingga 

akan memberikan perubahan dalam dirinya. Corey (1986) dalam Ruminiati (2007: 

1-14) menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses dimana lingkungan siswa 

dikelola secara disengaja agar siswa turut serta dalam tingkah laku tertentu, 

sehingga akan menghasilkan respon tertentu. Susanto (2016: 54), menjelaskan 

bahwa pembelajaran yang efektif merupakan pembelajaran yang menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang positif, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Secara konseptual pembelajaran merupakan suatu sistem. Pembelajaran 

sebagai sistem merupakan perpaduan beberapa komponen pembelajaran, dimana 

komponen satu dengan yang lainnya dimanipulasikan agar saling berhubungan, 

melengkapi, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang telah dirumuskan. Hamalik menjabarkan tujuh komponen dalam 
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pembelajaran, diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, peserta didik, tenaga 

pendidikan, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran (Djauhar, dkk 2008: 1-16). 

Berdasarkan penjelasan para ahli, disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk mentransformasikan informasi 

kepada siswa dengan perencanaan yang matang, sehingga memberikan perubahan 

tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran akan 

berjalan efektif apabila terdapat saling keterhubungan antara komponen 

pembelajaran yang satu dengan yang lain. Guru harus merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan siswa turut serta dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga informasi yang diperoleh dapat termemori dengan baik. 

2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Belajar 

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Aunurrahman (2013: 177-96) mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul 

dalam proses pembelajaran yang dikaji dari dimensi guru maupun siswa. Faktor-

faktor yang memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang memengaruhi proses belajar meliputi ciri 

khas/karakteristik siswa, sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran, motivasi 

siswa dalam belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan ajar, menggali hasil 

belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan dalam belajar. Faktor eksternal yang 

memengaruhi proses belajar yaitu segala faktor yang ada di luar diri siswa yang 

memberi pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Faktor eksternal meliputi faktor dari guru, lingkungan sosial, kurikulum sekolah, 
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dan sarana prasarana. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, faktor dari guru. Guru menempati posisi yang penting dalam 

pembelajaran. Parkey (1998) mengemukakan guru tidak hanya sekedar sebagai 

guru di depan kelas, tetapi juga sebagai bagian organisasi yang turut serta 

menentukan kemajuan sekolah bahkan di masyarakat. Proses pembelajaran akan 

mencapai hasil yang diharapkan apabila guru mampu mengaktualisasi tugas-tugas 

dengan baik, memfasilitasi kegiatan belajar siswa, memotivasi, membimbing, dan 

memberi kesempatan secara luas untuk memeroleh pengalaman. Slameto (2013: 

36) menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat 

membantu guru menjelaskan materi dan akan lebih menarik perhatian siswa. 

Faktor eksternal yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat 

memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap siswa. Pengaruh 

positif dalam lingkungan sosial dapat berupa pengaruh teman sebaya yang dapat 

memberi motivasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Sedangkan pengaruh 

negatif berupa mengikuti kebiasaan teman sebaya yang menyimpang, contohnya 

membolos. Faktor yang ketiga yaitu sarana prasarana. Ketersediaan sarana dan 

prasana akan mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang efektif. Guru 

akan memeroleh kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran 

apabila sarana dan prasana yang menunjang pembelajaran terpenuhi. Serta akan 

berdampak pada terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif, sehingga 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk menerima informasi dan bahan ajar. 

Slameto (2013: 54) juga menyebutkan dua jenis faktor yang memengaruhi 

belajar, yaitu fakor intern dan faktor ekstern. Fakor intern merupakan faktor yang 
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ada dalam diri individu yang sedang belajar, meliputi faktor jasmaniah (faktor 

kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologi (inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, kesiapan), dan faktor kelelahan. Faktor ekstern yang dimaksud 

adalah faktor yang ada di luar individu.  Ada tiga faktor yang dikelompokan 

dalam faktor ekstern yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan 

latar belakang kebudayaan. Selanjutnya, faktor sekolah meliputi metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat peraga, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, tugas rumah. Faktor yang ketiga adalah faktor masyarakat 

meliputi kegiatan siswa di masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Sejalan dengan pendapat para ahli, Sudjana dalam Susanto (2016: 15) 

mendeskripsikan bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor, yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terletak pada kemampuan yang 

dimiliki siswa. Faktor kemampuan siswa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa. Faktor sekolah juga dapat memengaruhi hasil belajar siswa tepatnya 

penggunaan model pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang efektif, 

efisien, dan menyenangkan akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan paparan faktor-faktor yang memengaruhi belajar menurut 

para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi 

keberhasilan pembelajaran yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa disebut 



24 
 

 

 

juga faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa yang disebut 

faktor ektsernal. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa memberikan pengaruh 

besar dalam pemerolehan hasil belajar yang memuaskan. Selain itu, faktor sekolah 

juga mempunyai pengaruh dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran, yaitu 

pemilihan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran 

yang tepat oleh guru. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan 

media Word Square untuk memperbaiki aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Hamalik (2015: 30) menjelaskan hasil belajar tampak pada perubahan 

sejumlah aspek, diantaranya yaitu pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi 

pekerti, dan sikap. Siswa telah mengalami proses belajar apabila terjadi perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Proses belajar melibatkan tiga aspek antara lain aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Pada aspek kognitif, proses 

belajar akan mengakibatkan perubahan pada kemampuan berpikir. Pada aspek 

afektif, proses belajar memengaruhi aspek kemampuan untuk berperilaku. 

Sedangkan pada aspek psikomotorik, memberi pengaruh pada keterampilan. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Winkel (1996) dalam Purwanto 

(2014: 45) bahwa hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan siswa 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mencakup tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Proses belajar pada aspek kognitif yaitu proses perubahan perilaku yang 

ada di dalam otak. Proses belajar pada aspek kognitif meliputi kegiatan 
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penerimaan stimulus, penyimpanan dan pengolahan stimulus menjadi informasi, 

hingga penggunaan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. 

Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam aspek kognitif 

meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Bloom membagi dan menyusun tingkat 

belajar kognitif menjadi enam tingkat, yaitu hafalan (C1), pemahaman (C2), 

penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6) (Purwanto 2014: 

50). Aunurrahman (2014: 49) menyatakan bahwa keenam jenis perilaku kognitif 

bersifat hirarkis, artinya perilaku tersebut menggambarkan tingkatan kemampuan 

yang dimiliki seseorang. Perilaku terendah sebaiknya dimiliki terlebih dahulu 

sebelum mempelajari atau memiliki perilaku yang lebih tinggi.  

Proses belajar pada aspek afektif merupakan proses perubahan yang 

ditunjukan dengan perubahan pada perilaku atau sikap siswa. Krathwohl  dalam 

Purwanto (2014: 51) membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkat yaitu 

penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Sedangkan pada 

aspek psikomotorik merupakan proses perubahan yang mengarah pada 

keterampilan proses. Usman dan Setiawati dalam Susanto (2016: 9) menjelaskan 

keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah pada pembangunan 

kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan yang lebih tinggi dalam diri siswa.  Simpson dalam Purwanto (2014: 

51) mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi enam yaitu persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan komplek, dan kreativitas. 

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan hasil 

belajar adalah perwujudan kemampuan setelah mengikuti proses belajar yang 

mengakibatkan perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil 
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belajar pada aspek kognitif sering dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu 

pembelajaran. Peneliti dalam penelitian ini, akan meneliti hasil belajar aspek 

kognitif yaitu mengenai pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn materi 

menghargai keputusan bersama. 

2.1.5 Aktivitas Belajar 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri atau melakukan aktivitas 

sendiri. Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi 

belajar mengajar (Sardiman 2014: 96). Memberi kesempatan siswa untuk 

melakukan aktivitas sendiri, akan membuat siswa dapat mengeksplor segala 

kemampuan yang dimiliki. Montessori dalam Sardiman (2014: 96) menjelaskan 

bahwa “anak-anak memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri dan 

membentuk sendiri.” Piaget dalam Sardiman (2014: 100) menerangkan bahwa 

“seseorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak 

itu tidak berpikir.” Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa siswa harus 

berperan aktif dalam pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran adalah 

memberikan bimbingan, mengamati perkembangan siswa, dan membuat 

perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. 

Aktivitas belajar berupa aktivitas yang bersifat fisik/jasmani maupun 

aktivitas mental/rohani (Sardiman 2014: 100). Kedua aktivitas tersebut saling 

terkait dalam aktivitas belajar. Ketika seseorang memikirkan sesuatu (aktivitas 

mental) tetapi tidak mampu untuk mempraktikkannya (aktivitas fisik), maka tidak 

akan menghasilkan sesuatu. Sebaliknya jika seseorang mampu melakukan sesuatu 

namun tidak mampu untuk fokus terhadap hal tersebut, maka hasil yang diperoleh 
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tidak akan maksimal. Asmani (2014: 104) menjelaskan tanda-tanda siswa 

melakukan aktivitas mental yaitu sering bertanya, mempertanyakan pendapat 

orang lain, dan mengungkapkan pendapatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar yang optimal terjadi apabila ada perbuatan 

yang bersifat fisik/jasmani maupun perbuatan yang bersifat mental/rohani.  

Paul D. Dierich dalam Hamalik (2015: 172-3) mengklasifikasikan macam-

macam aktivitas menjadi 8 kelompok, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan visual, (2) 

kegiatan-kegiatan lisan (oral), (3) kegiatan-kegiatan mendengarkan, (4) kegiatan-

kegiatan menulis, (5) kegiatan-kegiatan menggambar, (6) kegiatan-kegiatan 

metrik, (7) kegiatan-kegiatan mental, dan (8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Kegiatan-kegiatan visual ini meliputi membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja 

atau bermain. Aktivitas kegiatan lisan meliputi mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. Selanjutnya, 

kegiatan mendengarkan meliputi mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, dan 

mendengarkan radio. Kegiatan menulis meliputi menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

Aktivitas dalam kegiatan menggambar, meliputi menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram, peta, dan pola. Kegiatan-kegiatan metrik meliputi 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. Aktivitas  kegiatan 

mental, siswa mampu merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, melihat 
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hubungan-hubungan, menganalisis faktor-faktor, dan membuat keputusan. 

Selanjutnya, aktivitas kegiatan emosional mencakup minat belajar, membedakan, 

berani, tenang, dan lain-lain. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa harus 

berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga mampu menemukan sendiri konsep 

akan pengetahuan. Jika siswa mampu belajar sendiri, maka pembelajaran akan 

cenderung selalu diingat dan tersimpan lama dalam memori. Aktivitas belajar 

siswa meliputi kegiatan visual, lisan, menggambar, menulis, mendengarkan 

metrik, mental, dan emosional. 

2.1.6 Karakteristik Siswa SD 

Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang 

dimiliki siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga 

menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-cita (Sardiman 2014: 120). Siswa 

dalam pendidikan formal di sekolah tentu berasal dari latar belakang yang 

berbeda-beda, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda pula. Oleh karena itu, 

dalam perencanaan pembelajaran guru harus memerhatikan karakteristik siswa. 

Di Indonesia, rata-rata siswa usia SD memiliki rentangan usia dari 6 

sampai 12 tahun. Hurlock dalam Kurnia, dkk (2007: 1-17) menyebutkan anak 

pada usia 6-12 tahun berada pada periode masa anak-anak akhir. Karakteristik 

anak pada periode ini adalah anak sulit diatur, mudah bertengkar, semaunya 

sendiri, mulai memasuki sekolah dasar, suka berkelompok, dan bersikap kritis 

terutama untuk berprestasi di sekolah. 

Piaget dalam Rifaa’i dan Anni (2012: 34-5), membagi tahapan 

perkembangan kognitif menjadi empat tahap, yaitu: (1) Tahap sensorimotorik 
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(usia 0-2 tahun), (2) Tahap praoperasional (usia 2-7 tahun), (3) Tahap operasional 

konkret (usia 7-11 tahun), dan (4) Tahap operasional formal (usia 11-15 tahun). 

Berdasarkan tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, siswa usia sekolah 

dasar berada pada tahap akhir praoperasional, tahap operasional konkret, dan 

tahap awal operasional formal. 

Tahap praoperaional terbagi menjadi dua sub tahap, yaitu sub tahap 

simbolik (2-4 tahun) dan sub tahap intuitif (4-7 tahun). Siswa usia sekolah dasar 

berada pada sub tahap intuitif, pada tahap ini anak mulai menggunakan penalaran 

primitif dan memiliki rasa ingin tahu jawaban dari semua pertanyaannya. Anak 

pada tahap ini merasa yakin akan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya, 

namun tidak menyadari bagaimana cara mengetahuinya. 

Tahap operasional konkret (7-11 tahun), pada tahap ini anak mampu 

mengoperasiokan berbagai logika, namun masih dalam bentuk konkret. Anak 

mampu berpikir dengan logikanya, namun pada situasi konkret dan mampu untuk 

menggolong-golongkan, namun belum bisa memecahkan masalah yang abstrak. 

Siswa kelas V SD pada umumnya berusia 10-11 tahun, jadi siswa kelas V SD 

berada pada tahap operasional konkret yang memiliki karakteristik mampu 

berpikir dengan logika, namun dalam bentuk konkret. 

Tahap operasional formal (11-15 tahun), siswa sekolah dasar yang berada 

pada tahap ini biasanya siswa kelas VI SD. Pada tahap ini anak mampu berpikir 

abstrak, idealis, dan logis. Pemikirannya akan tampak jelas dalam pemecahan 

masalah yang disajikan secara verbal.  

Secara umum, menurut Desmita (2012: 35) siswa usia sekolah dasar 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. 
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Karakteristik siswa usia SD masih senang bermain, bergerak, bekerja dalam 

kelompok, dan senang melakukan sesuatu secara langsung. Jadi dalam 

pembelajaran, guru harus memilih model pembelajaran yang mengandung unsur 

permainan, sehingga siswa dapat bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, 

serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. 

Berdasarkan paparan mengenai karakteristik siswa, disimpulkan bahwa 

siswa kelas V SD memiliki karaktertistik masih berpikir kongkrit, cenderung 

masih senang bermain, melakukan sesuatu secara lanngsung, dan senang bekerja 

dalam kelompok. Oleh sebab itu, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

optimal, maka hendaknya guru harus merancang pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara langsung dan melalui pengajaran yang nyata. 

2.1.7 Pembelajaran PKn di SD 

Mata pelajaran PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

di sekolah dasar. Susanto (2016: 225) menjelaskan pendidikan kewarganegaraan 

adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan dan 

melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang berhasil, dapat membentuk karakter 

siswa menjadi warga negara yang cerdas, memiliki moral dan nilai-nilai luhur. 

Sejalan dengan pendapat Susanto, Winataputra, dkk (2010: 1.41) 

menyebutkan misi PKn dengan paradigma barunya yaitu mengembangkan 

kecerdasan warga negara (civic intelligence) baik kecerdasan spiritual, rasional, 

emosional, maupun sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara (civic 

responsibility), dan mengembangkan sikap berpartisipasi sebagai warga negara 

(civic participation). 
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Tujuan PKn adalah untuk membentuk watak atau karakteristik siswa 

menjadi warga negara yang baik. Somantri (1970) dalam Susanto (2016: 226) 

menyatakan bahwa “warga negara yang baik adalah warga yang tahu, mau, dan 

mampu berbuat baik.” Mulyasa (2007) dalam Ruminiati (2007: 1-26) 

menyebutkan tujuan pembelajaran PKn yaitu: (1) siswa mampu berpikir kritis, 

rasional, dan kreatif dalam mengatasi persoalan hidup dan isu kewarganegaraan di 

negaranya; (2) siswa mau berpartisipasi dalam segala bidang secara aktif dan 

bertanggung jawab; (3) siswa dapat berkembang secara positif dan demokratis, 

sehingga mampu hidup bersama dan berinteraksi dengan bangsa lain, serta 

mampu memanfaatkan iptek dengan baik. Susanto (2016: 234) juga menjelaskan 

tujuan PKn adalah untuk menjadikan warga negara yang baik, mengerti akan hak 

dan kewajibannya, menjadi bangsa yang cerdas, terampil, dan bersikap baik, 

sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi modern. 

PKn selain bertujuan mengembangkan potensi kemampuan kognitif siswa 

juga untuk mengembangkan sikap atau kemampuan afektif siswa. Pentingnya 

PKn di SD untuk memberikan pengetahuan dasar dan membentuk kepribadian 

yang bermoral, hendaknya pembelajaran PKn dilaksanakan secara optimal, 

sehingga dapat memeroleh hasil yang maksimal. Namun kenyataannya, siswa 

cenderung menyepelekan pembelajaran PKn karena dianggap membosankan dan 

tidak menantang. Kendala tersebut dapat diatasi dengan perencanaan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru hendaknya melibatkan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran serta menerapkan model, metode, dan media 

pembelajaran yang variatif yang sesuai dengan materi PKn di sekolah dasar, 

sehingga pembelajaran akan berjalan efektif, efisien, dan menyenangkan.  
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Berdasarkan tujuan mata pelajaran PKn, Mulyasa dalam Ruminiati (2007: 

1-27) menyebutkan ruang lingkup PKn secara umum dibagi menjadi delapan 

aspek, yaitu: (1) Persatuan dan Kesatuan, (2) Norma, Hukum, dan Peraturan, (3) 

Hak Asasi Manusia (HAM), (4) Kebutuhan warga negara, (5) Konstitusi Negara, 

(6) Kekuasaan dan Politik, (7) Kedudukan Pancasila, dan (8) Globalisasi. 

Materi yang terdapat pada aspek Persatuan dan Kesatuan meliputi hidup 

rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 

sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi 

dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Materi pada aspek Norma, Hukum, 

dan Peraturan,  terdiri dari tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, 

norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma 

kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, dan 

hukum peradilan internasional. 

Materi Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi hak dan kewajiban anak, hak 

dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, 

kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Materi Kebutuhan Warga 

negara, terdiri dari hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, 

kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai 

keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara. 

Materi pada aspek Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaan 

dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Materi Kekuasaan dan 
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Politik, terdiri dari pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan 

otonomi pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya 

demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam 

masyarakat demokrasi. 

Materi kedudukan Pancasila, terdiri dari 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. Materi yang terakhir yaitu materi pada aspek 

Globalisasi, terdiri dari globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia 

di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi 

internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

Ruang lingkup pembelajaran PKn untuk jenjang sekolah dasar (SD) di atur 

sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. SD Negeri Adiwerna 05 menggunakan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Penerapan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) pada pembelajaran PKn di kelas V SD menggunakan sistem 

semester yang terdiri dari dua semester. Peneliti mengambil materi pada semester 

2. Materi PKn kelas V SD Semester 2 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Materi PKn Kelas V Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Memahami kebebasan 

berorganisasi 

3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi 

3.2 Menyebutkan contoh-contoh organisasi di 

lingkungan sekolah dan masyarakat 

3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih 

organisasi 

4. Menghargai 

keputusan bersama 

4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 

4.2 Mematuhi keputusan bersama 

Sumber: Silabus PKn Kelas V Semester 2 
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Materi PKn yang akan digunakan pada penelitian ini adalah materi yang 

terdapat pada ruang lingkup Kebutuhan Warganegara yaitu pada standar 

kompetensi 4. Menghargai keputusan bersama dengan kompetensi dasar 4.1 

Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama. 

2.1.8 Materi Menghargai Keputusan Bersama di Kelas V SD 

Materi menghargai keputusan bersama merupakan salah satu materi yang 

diajarkan di kelas V SD. Materi menghargai keputusan bersama  yang ada di SD 

akan membahas tentang pengertian keputusan, bentuk keputusan bersama, cara 

pengambilan keputusan bersama, dan melaksanakan hasil keputusan bersama. 

2.1.8.1 Pengertian Keputusan 

Suharso dan Retnoningsih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013: 

398) mendefinisikan keputusan adalah apa yang diputuskan atau ketetapan yang 

diambil secara bersama-sama. Keputusan merupakan pedoman dalam menentukan 

langkah berikutnya. Jadi, keputusan adalah segala putusan yang ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan penelitian yang matang. 

Darmono dan Sudarsih (2008: 95) memaparkan keputusan dibagi menjadi 

dua macam, yaitu keputusan pribadi (individu) dan keputusan bersama. Keputusan 

pribadi adalah keputusan yang bersifat pribadi dan hanya untuk kepentingan 

sendiri. Keputusan bersama adalah  keputusan yang diambil atas dasar persetujuan 

atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat mengikat dan tidak dapat 

diganggu gugat. Hasil keputusan bersama diambil berdasarkan hasil musyawarah 

mufakat yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar. Hasil keputusan 

bersama didasarkan atas kepentingan bersama. 
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2.1.8.2 Bentuk Keputusan Bersama 

Keputusan bersama dibagi dalam dua bentuk yaitu bentuk tertulis dan 

tidak tertulis (lisan). Darmono dan Sudarsih (2008: 97-8) mendefinisikan 

keputusan tertulis adalah keputusan yang diambil secara bersama-sama dan dicatat 

dalam bentuk dokumen. Keputusan secara tertulis memiliki kekuatan hukum yang 

kuat. Contoh keputusan secara tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 

peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan keputusan tidak tertulis (lisan) 

merupakan keputusan yang diucapkan secara lisan. Keputusan ini tidak memiliki 

kekuatan hukum. Contoh keputusan tidak tertulis adalah keputusan kepala desa 

dalam pembagian pengairan sawah, keputusan ketua RT tentang jadwal ronda. 

2.1.8.3 Cara Pengambilan Keputusan Bersama 

Widihastuti dan Rahyuningsih (2008: 81-4) menyebutkan tiga cara 

pengambilan keputusan bersama yaitu: 

(1) Musyawarah mufakat adalah cara pengambilan keputusan yang 

mengedepankan kebersaman, dilakukan dengan mempertemukan pendapat-

pendapat yang berbeda kemudian menyepakati pendapat yang paling baik. 

(2) Pemungutan suara (voting) yaitu pengambilan keputusan dengan mencari 

suara terbanyak yang kemudian dijadikan sebagai hasil dari keputusan. Voting 

dilakukan apabila musyawarah untuk mufakat tidak membuahkan hasil. 

Pengambilan suara berdasarkan voting dibagi menjadi dua macam yaitu 

voting terbuka dan voting tertutup. 

(3) Aklamasi yaitu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. 

Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua 

anggota kelompok. 
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2.1.8.4 Melaksanakan Hasil Keputusan Bersama 

Hasil dari keputusan bersama harus diterima dan dilaksanakan. Keputusan 

yang telah disepakati bersama harus diterima dengan ikhlas, penuh tanggung 

jawab, dan lapang dada. Keputusan yang telah diterima, selanjutnya harus 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan bersama merupakan 

penyelesaian masalah yang dihasilkan melalui musyawarah, tukar pikiran, tukar 

pendapat, serta sumbang saran untuk mencapai mufakat. Hasil keputusan bersama 

mengikat semua pihak untuk mematuhinya. 

Pengambilan keputusan bersama tidak selalu berjalan lancar, ada 

hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaanya. Hambatan tersebut dapat 

berasal dari dalam dan dari luar kelompok musyawarah. Darmono dan Sudarsih 

(2008: 105-9) menyebutkan hambatan yang timbul dari dalam peserta 

musyawarah yaitu: (1) tidak tertampungnya keinginan atau pendapat peserta; (2) 

peserta musyawarah merasa ingin menang sendiri; (3) peserta musyawarah 

mementingkan kepentingan kelompoknya tanpa menghiraukan kepentingan 

bersama; (4) peserta musyawarah bersikap tidak mau tahu dalam setiap 

pernbahasan masalah; (5) peserta musyawarah yang tidak mau menerima kritik 

dan saran dari orang lain. Hambatan dari luar peserta musyawarah, meliputi: (1) 

menghasut dan memengaruhi hasil keputusan yang telah diambil; (2) meniru dan 

mencontoh hasil keputusan kelompok lain tanpa izin; (3) memengaruhi pihak-

pihak lain dalam pengambilan keputusan. 

Pelaksanaan hasil keputusan bersama juga tidak selalu berjalan dengan 

lancar. Ada pihak yang setuju atau tidak setuju. Pihak yang tidak setuju dalam 

mematuhi keputusan bersama akan dikucilkan dari kelompok, merasa bersalah, 
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tidak percaya orang lain, mendapat sanksi atau teguran dari kelompok lainnya, 

pemecatan dari keanggotaan kelompok tertentu, dipidana penjara atau harus 

mengganti kerugian, dan sebagainya. 

Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban berpartisipasi 

dalam pembangun bangsa, harus selalu mematuhi peraturan yang telah dibuat dan 

disepakati bersama agar dapat menciptakan kehidupan yang tenang, nyaman, dan 

damai. Terciptanya kehidupan yang tenang, nyaman, dan damai akan berpengaruh 

terhadap kualitas moral dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat.  

2.1.9 Model Pembelajaran Kooperatif 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah dasar 

adalah model pembelajaran kooperatif. Sumantri (2015: 49) menjelaskan model 

pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Slavin (2015: 4) yang 

menyatakan, pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Artz dan Newman (1990) dalam Huda 

(2014a: 32) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai “small group of 

learners working together as a team to solve a problem, complete a task, or 

accomplish a common goal.” maksudnya pembelajaran kooperatif terdiri dari 

kelompok kecil pembelajar atau siswa yang bekerja sama dalam satu tim untuk 

mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, atau mencapai satu tujuan bersama.  

Roger dan David Johson (2002) dalam Sumantri (2015: 52) mengatakan 

bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap sebagai cooperative learning. 
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Ada lima unsur yang harus diterapkan dalam pembelajaran kooperatif, antara lain:  

(1) saling ketergantungan positif, (2) tanggung jawab perseorangan, (3) interaksi 

promotif, (4) keterampilan komunikasi antar anggota, (5) Pemrosesan kelompok. 

Saling ketergantungan positif, artinya dalam pembelajaran kooperatif ada 

dua pertanggungjawaban kelompok yaitu bagaimana kelompok mempelajari 

bahan yang ditugaskan dan menjamin semua anggota kelompok mempelajari 

bahan yang ditugaskan secara individu. Tanggung jawab perseorangan, artinya 

individu harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik 

dalam kelompok, sehingga mencapai keberhasilan dalam kelompok. 

Interaksi promotif, artinya setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk 

berinteraksi, sehingga dapat saling membantu secara efektif dan efisien, 

memberikan informasi dan sarana yang diperlukan, memroses informasi secara 

bersama, mengingatkan, membantu dalam merumuskan dan mengembangkan 

argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang 

dihadapi, saling memotivasi, dan percaya untuk memeroleh keberhasilan bersama. 

Keterampilan komunikasi antar anggota, artinya antar anggota kelompok 

harus berkomunikasi secara akurat, tidak ambisius, saling menerima, mendukung, 

serta mampu menyelesaikan konflik untuk mencapai tujuan keberhasilan 

kelompok. Pemrosesan kelompok, maksudnya menilai dan mengevaluasi proses 

kerja dan hasil kerja kelompok, sehingga dapat meningkatkan efektivitas anggota 

kelompok dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok. 

Tujuan pembelajaran kooperatif menurut Departemen Pendidikan Nasional 

dalam Tukiran (2014: 60) yaitu meningkatkan hasil akademik, memberi peluang 

siswa menerima teman belajarnya yang mempunyai latar belakang yang berbeda, 
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mengembangkan keterampilan sosial siswa. Ajaja (2010: 13) menjelaskan:  

In classes where cooperative learning approach is used for teaching, 

students gradually take responsibility for each other's learning. The 

better attitude exhibited by students in the cooperative learning 

classroom may have been achieved because feedback, reinforcement, 

and support come from students’ peers in the group. 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah di kelas yang menerapkan 

pembelajaran kooperatif untuk mengajar, siswa secara bertahap bertanggung 

jawab untuk belajar satu sama lain. Sikap baik yang ditunjukkan oleh siswa di 

kelas pembelajaran kooperatif diperoleh karena umpan balik, penguatan, dan 

dukungan dari rekan-rekan siswa dalam kelompok. Sadker dan Sadker (1997) 

menjabarkan manfaat pembelajaran kooperatif yaitu: (1) siswa memeroleh hasil 

pembelajaran yang lebih tinggi; (2) memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi 

dan motivasi yang besar untuk belajar; (3) siswa menjadi lebih peduli dengan 

teman-temannya; (4) meningkatkan rasa peneriman siswa terhadap teman-

temannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda (Huda 2014a: 66). 

Berdasarkan paparan tentang pembelajaran kooperatif, dapat disimpulkan 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara 

berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

mempunyai manfaat untuk meningkatkan hasil belajar, aktivitas belajar siswa, 

serta meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi dengan siswa lainnya. 

2.1.10 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990). Model TSTS dapat diterapkan dalam 

semua mata pelajaran pada semua tingkatan usia peserta didik. Model TSTS 

merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan siswa dapat bekerja 
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sama, bertanggung jawab, membantu memecahkan masalah, mendorong satu 

sama lain untuk berprestasi (Huda 2014b: 207). 

Shoimin (2014: 222) menjelaskan pengertian model TSTS adalah dua 

orang siswa tinggal di kelompok dan dua orang siswa bertamu ke kelompok lain. 

Dua orang yang tinggal bertugas membagi informasi kepada tamu tentang hasil 

kelompoknya, sedangkan anggota yang bertamu bertugas mencatat hasil diskusi 

kelompok yang dikunjungi. Aqib (2014: 35) menjelaskan tujuan dari model TSTS 

adalah memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil kerja 

kelompoknya dengan kelompok lain. Pembelajaran kooperatif tipe TSTS memiliki 

perbedaan dengan pembelajaran kooperatif yang lainnya yaitu memberi 

kesempatan kelompok untuk membagikan informasi atau hasil kerja kelompoknya  

dengan kelompok lainnya. Kegiatan berbagi informasi antar kelompok akan 

memperkaya pengetahuan atau informasi yang diperoleh siswa, sehingga akan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sejalan dengan pendapat para ahli, Sulisworo 

dan Suryani (2014: 59) mengemukakan:  

Difference to the other type of cooperative learning, the structure of 

Two Stay-Two Stray provids opportunities to submit work or 

information to the other groups. The sharing activities familiarize 

students to respect the each other opinions. Students can learn to 

express their opinions to others. Recognition of the other student 

opinion can enchange self-confidence and motivate the students to 

express their ideas or opinions. 

Pendapat tersebut memiliki makna bahwa pembelajaran kooperatif struktur 

Two Stay-Two Stray mempunyai perbedaan dengan pembelajaran kooperatif 

lainnya yaitu menyediakan kesempatan untuk menyerahkan pekerjaan atau 

informasi kepada kelompok lain. Kegiatan berbagi, membiasakan siswa untuk 

menghormati setiap pendapat dari kelompok lain. Siswa dapat belajar untuk 
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mengekspresikan mereka terhadap pendapat orang lain. Pengakuan opini siswa 

lain dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi siswa untuk 

mengekspresikan ide-ide atau pendapat mereka. 

Huda (2014b: 207-8) menjelaskan rincian tahap-tahap pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS), yaitu sebagai berikut:  

(1) Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing terdiri 

dari empat anggota. Kelompok dibentuk secara heterogen, misalnya satu 

kelompok terdiri dari 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan 

sedang, dan 1 siswa berkemampuan rendah. Hal ini dilakukan karena model 

TSTS bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk saling 

membelajarkan (peer tutoring) dan mendukung. 

(2) Guru memberikan subpokok bahasan pada setiap kelompok untuk dibahas 

bersama dengan anggota kelompok masing-masing. 

(3) Siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan empat orang. Hal 

ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

secara aktif dalam proses berpikir dalam mengerjakan tugas. 

(4) Dua anggota dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya 

untuk bertamu ke kelompok lain. 

(5) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan informasi dan 

hasil kerja mereka ke tamu dari kelompok lain. 

(6) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok asal untuk melaporkan apa yang 

mereka temukan dari kelompok lain. 

(7) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. 

(8) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. 
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Gambar 2.1 Skema Diskusi Teknik Two Stay Two Stray 

(Lie 2010: 62) 

Tahapan-tahapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS menurut 

Shoimin (2014: 223-5) adalah sebagai berikut:  

(1) Persiapan, guru membuat silabus dan sistem penilain, desain pembelajaran, 

menyiapkan tugas siswa dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa. 

(2) Presentasi Guru, guru menyampaikan indikator pembelajaran, memahami dan 

menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. 

(3) Kegiatan Kelompok, kegiatan pembelajaran model ini menggunakan lembar 

kegiatan yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari tiap anggota kelompok. 

Setelah menerima lembar kegiatan, siswa secara berkelompok menyelesaikan 

masalah yang diberikan. Kemudian 2 dari 4 anggota dari masing-masing 

kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lainnya. 

Dua anggota yang tinggal dalam kelompok bertugas menyampaikan hasil 

kerja dan informasi mereka ke tamu. Setelah memeroleh informasi, tamu 

mohon diri untuk kembali ke kelompok asal dan melaporkan temuannya serta 

mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. 
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(4) Formalisasi, setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. 

Kemudian guru membahas dan mengarahkan siswa ke bentuk formal. 

(5) Evaluasi Kelompok dan Penghargaan, evaluasi dilakukan dengan memberi 

kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari hasil pembelajaran model TSTS, 

kemudian guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan 

skor rata-rata tertinggi.  

Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, 

tidak terkecuali model Two Stay Two Stray. Kelebihan model Two Stay Two Stray 

yaitu (1) kelompok mudah dipecah menjadi berpasangan; (2) lebih banyak 

aktivitas yang bisa dilakukan siswa; (3) guru mudah memonitor; (4) dapat 

diterapkan pada semua tingkatan kelas; (5) menjadikan belajar lebih bermakna;  

(6) berorientasi pada keaktifan; (7) siswa belajar untuk mengungkapkan 

pendapatnya; (9) menambah kekompakan dan rasa percaya diri pada siswa; (10) 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa; (11) membantu meningkatkan minat 

dan pretasi belajar (Shoimin 2014: 225).  

Kekurangan model TSTS adalah (1) membutuhkan waktu yang lama; (2) 

siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok; (3) membutuhkan banyak 

persiapan; (4) guru cenderung kesulitan dalam mengelola kelas; (5) jumlah ganjil 

bisa menyulitkan pembentukan kelompok; (6) siswa mudah melepaskan diri dari 

kegiatan berkelompok dan tidak memerhatikan guru (Shoimin 2014:  225). 

Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat 

diatasi dengan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan pembelajaran. Guru 
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membentuk kelompok secara heterogen yang ditinjau dari segi jenis kelamin dan 

akademik. Masing-masing kelompok terdiri dari anggota berjenis kelamin laki-

laki dan perempuan. Ditinjau dari segi akademik, dalam satu kelompok ada satu 

orang yang memiliki kemampuan akademis tinggi, dua orang berkemampuan 

sedang, dan satu orang berkemampuan akademis kurang, sehingga anggota yang 

memiliki kemampuan akademis tinggi dapat membantu anggota yang lainnya. 

Pembentukan kelompok yang heterogen akan memudahkan guru dalam mengelola 

kelas. 

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) yaitu sistem 

pembelajaran kelompok terdiri dari empat anggota kelompok yang mempunyai 

tugas masing-masing, dua orang berperan sebagai tamu dan dua orang berperan 

sebagai pembagi informasi. Kelebihan model Two Stay Two Stray (TSTS) adalah 

membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan menjadikan 

pembelajaran lebih bermakna. Kekurangan dari model Two Stay Two Stray 

(TSTS) adalah membutuhkan waktu yang lama dan persiapan yang matang. 

2.1.11 Media Word Square 

Laurence Urdang (1968) dalam Wurianingrum (2007: 16) menyebutkan 

“Word Square is a set of words such that when arranged one beneath another in 

the form of a square the read a like horizontally”, artinya Word Square adalah 

sejumlah kata yang disusun satu di bawah yang lain dalam bentuk bujur sangkar 

dan dibaca secara mendatar dan menurun. Selanjutnya, Hornby (1994) 

menjelaskan Word Square adalah sejumlah kata yang disusun, sehingga kata-kata 

tersebut dapat dibaca ke depan dan ke belakang (Wurianingrum 2007: 16). 
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Anonim (1991) dalam Wurianingrum (2007: 16) memaparkan media Word 

Square adalah salah satu alat bantu/media pembelajaran berupa kotak-kotak kata 

yang berisi kumpulan huruf. Kumpulan huruf tersebut terkandung konsep-konsep 

yang harus ditemukan oleh siswa sesuai dengan pertanyaan yang berorientasi pada 

tujuan pembelajaran. Mujiyono (2013: 142) menjelaskan Word Square sejenis 

dengan permainan teka-teki silang yang jawabannya sudah tersedia, namun 

disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf 

penyamar atau pengecoh. Media Word Square dapat merangsang siswa untuk 

berpikir kritis dan memiliki sikap teliti. Aqib (2014: 31) menjelaskan yang 

diperlukan dalam Word Square adalah membuat kotak sesuai keperluan dan 

membuat soal sesuai dengan kompetensi atau materi yang diajarkan. Contoh 

media Word Square:  

M U S Y A W A R A H C 

N P W K K W A D S Y R 

B A S G L C V W A X S 

C M U F A K A T H R I 

D C R Y M T R O G T S 

X O R G A N I S A S I 

Y K L N S P C S A S I 

Z V O T I N G A S S S 

Gambar 2.2 Media Word Square 

Wurianingrum (2007: 17) menjelaskan langkah-langkah membuat media 

Word Square adalah sebagai berikut: (1) menentukan topik sesuai 

konsep/subkonsep; (2) menuliskan kata-kata kunci sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai; (3) menuliskan kembali kata-kata kunci dimulai dengan kata-kata 
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terpanjang; (4) membuat kotak-kotak word square; (5) mengisi kata-kata kunci 

pada kotak word square; dan (6) menambahkan huruf pengisian ke kotak kosong 

secara acak.   

Langkah penggunaan media Word Square menurut Tukiran (2014: 115) 

adalah sebagai berikut: (1) guru menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai; (2) guru membagi lembar kegiatan sesuai dengan contoh; (3) 

siswa menjawab soal dengan mengarsir huruf yang ada dalam kotak sesuai dengan 

jawaban; (4) guru memberi poin pada setiap jawaban dalam kotak. 

Media Word Square sebagai media pembelajaran mempunyai peranan 

yaitu memberikan variasi pembelajaran, memudahkan mengajar, memotivasi 

belajar siswa, meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, dan menjadikan konsep yang disampaikan oleh guru menjadi 

nyata, jelas, mudah dipahami, dan mudah diingat (Wurianingrum 2007: 17-8). 

Media Word Square tampak seperti sebuah permainan. Penggunaan media 

permainan akan menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, 

sehingga pembelajran akan berjalan efektif. Sa’diyah (2015: 15) mengungkapkan 

kelebihan Word Square,  antara lain: (1) mendorong pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran; (2) menciptakan pembelajaran yang menyenangkan karena 

pembelajaran berupa permainan; (3) melatih kedisiplinan siswa; (4) merangsang 

siswa untuk berpikir efektif; dan (5) melatih ketelitian dan ketepatan dalam 

menjawab dan mencari jawaban dalam lembar kerja. 

Media Word Square juga memiliki kekurangan, yaitu: (1) mematikan 

kreativitas siswa; (2) siswa tinggal menerima bahan mentah; (3) siswa tidak dapat 

mengembangkan materi yang ada dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki; 
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(4) terlalu mengandalkan pada pengujian aspek ingatan; (5) berpusat pada guru 

karena siswa hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru dan jawaban dari 

lembar kerja tidak bersifat analisis, sehingga siswa tidak dapat menggali materi 

lebih dalam (Sa’diyah 2015: 15). 

Kekurangan dari media Word Square dapat diatasi dengan pemberian soal 

ganda. Siswa menjawab soal dengan mencari jawaban di lembar Word Square 

serta menganalisis jawaban yang diperoleh dari lembar Word Square. 

Menganalisis jawaban yang diperoleh dari lembar Word Square dapat menggali 

kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa serta dapat mengembangkan 

kreativitasnya. 

Disimpulkan bahwa media Word Square adalah media yang berupa 

kotakan-kotakan berisi huruf yang diarsir secara horizontal maupun vertikal, 

sehingga membentuk sebuah kata yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang 

telah dibuat sesuai materi. Media Word Square mempunyai manfaat untuk melatih 

sikap teliti dan kritis, serta meransang siswa untuk berfikir efektif. 

2.1.12 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TSTS dengan Media 

Word Square pada Materi Menghargai Keputusan Bersama 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dapat 

dipadukan dengan media Word Square. Penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TSTS yang dipadukan dengan media Word Square akan meningkatkan 

pengetahuan yang dimiliki siswa. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS akan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Siswa melakukan aktivitas 

untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah, kemudian 

siswa akan memeroleh informasi baru dari kelompok lainnya. Pembelajaran tutor 
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sebaya akan menjadikan belajar lebih bermakna. Penggunaan media Word Square, 

dapat membantu siswa untuk memahami istilah-istilah yang terdapat pada materi 

menghargai keputusan bersama contohnya musyawarah mufakat, voting, dan 

aklamasi. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS akan membuat 

pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, serta dapat meningkatkan 

aktivitas dan kemampuan berpikir siswa apabila dikombinasikan dengan media 

Word Square. 

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran koopertif tipe Two Stay 

Two Stray yang dikombinasikan dengan media Word Square adalah sebagai 

berikut:  

(1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen yang 

berisi empat siswa, misalnya ada 32 siswa dan siswa dibagi menjadi 8 

kelompok. 

(2) Guru membagikan lembar kerja disetiap kelompok berupa media Word 

Square yang berisi soal tentang materi menghargai keputusan bersama. 

(3) Siswa menyelesaikan masalah yang diberikan secara berkelompok. 

(4) Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok bertamu ke 

kelompok yang lain. 

(5) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 

dan informasi kepada tamu mereka. 

(6) Setelah mendapat informasi, tamu mohon diri untuk melaporkan informasi 

yang diperoleh dari kelompok lain. 

(7) Kelompok asalnya mencocokan dan membahas hasil kerja dari bertamu. 

(8) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. 
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2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray serta media Word Square.  Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai kajian 

dalam penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:  

(1) Ajaja (2010) dari Delta State University, Abraka, Nigeria melakukan 

penelitian dengan judul “Effects of Cooperative Learning Strategy on Junior 

Secondary School Students Achievement in Integrated Science.” Dari 

penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu penerapan pembelajaran kooperatif 

sebagai strategi pembelajaran untuk mengajar Sains Terpadu memengaruhi 

prestasi dan sikap siswa terhadap pembelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Nilai tes prestasi siswa dalam kelompok 

pembelajaran kooperatif lebih tinggi daripada kelas tradisional; (2) Nilai 

sikap siswa di kelompok pembelajaran kooperatif lebih tinggi daripada di 

kelas tradisional; (3) Nilai tes prestasi semua siswa yang memiliki 

kemampuan beragam dalam kelompok pembelajaran kooperatif lebih tinggi 

daripada kelas tradisional. Disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

(2) Sulisworo (2014) mahasiswa Univeritas Ahmad Dahlan melakukan penelitian 

dengan judul “The Effect of Cooperative Learning, Motivation and 

Information Technology Literacy to Achievement.” Penelitian tersebut 

menerapkan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yaitu Two Stay 

Two Stray untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap 

motivasi siswa. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu strategi model 
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pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

dibandingkan dengan strategi konvensional. 

(3) Murwaeni, dkk (2013) mahasiswa PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret melakukan penelitian dengan 

judul “Pembelajaran Kooperatif Teknik Two Stay Two Stray Dalam 

Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Penelitian tersebut 

menggunakan  metode penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV Sekolah Dasar. Hal 

tersebut dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar setiap siklusnya. 

(4) Fatimah (2015) mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu 

Pendidikan melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Two Stay Two Stray (TSTS) Dengan Media 

Powerpoint di SDN Bendan Ngisor Kota Semarang”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah rata-rata aktivitas siswa pada siklus I memeroleh kategori 

cukup, pada siklus II  memeroleh kategori baik, dan pada siklus III 

memeroleh kategori sangat baik. Sedangkan analisis hasil tes evaluasi siswa 

pada siklus I menunjukkan persentase ketuntasan klasikal sebesar 48%, pada 

siklus II sebesar 74%, dan pada siklus III sebesar 86%. Jadi penelitian 

tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar pada siswa kelas V SDN 

Bendan Ngisor Kota Semarang. 

(5) Khaq (2015) mahasiswa Universitas Sebelas Maret Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Teknik 
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Two Stay Two Stray Dengan Multimedia Dalam Peningkatan Pembelajaran 

IPS Tentang Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Pada Siswa 

Kelas V SD Negeri Watuagung Tahun 2014/2015”. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknik Two Stay Two Stray dengan 

multimedia dapat meningkatkan pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 

Watuagung tahun ajaran 2014/2015, dibuktikan dengan peningkatan langkah 

maupun ketuntasan hasil belajar siswa pada setiap siklus. Persentase 

ketuntasan siswa menunjukkan adanya peningkatan yaitu pada siklus I 

persentase ketuntasannya 59%, kemudian meningkat menjadi 81,82% pada 

siklus II, dan kembali meningkat menjadi 90,91% pada siklus III. Jadi 

penerapan teknik Two Stay Two Stray dengan multimedia efektif diterapkan 

pada pembelajaran IPS siswa kelas V SD. 

(6) Mujiyono, dkk (2013) mahasiswa Universitas Negeri Semarang Prodi 

Pendidikan Dasar Program Pascasarjana melakukan penelitian dengan judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

Bermedia Word Square Pada Materi Pesawat Sederhana”. Hasil penelitian 

menunjukkan ada pengaruh terhadap aktivitas belajar siswa, ketuntasan 

belajar, dan keterampilan proses siswa. Tingkat Ketuntasan belajar siswa 

sebesar 95,65%, dan sebesar 99,76% siswa memberi respons positif terhadap 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT yang dilengkapi dengan media Word Square efektif untuk 

meningkatkan aktivitas, keterampilam proses, dan hasil belajar siswa. 

(7) Utami (2009) mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 
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Penggunaan LKS Word Square Yang Dikombinasikan Gambar Objek Dalam 

Pembelajaran Materi Klasifikasi Tumbuhan Di SMP 2 Brebes”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan 87,80% hasil belajar siswa mencapai KKM. 

Aktivitas siswa menunjukkan peningkatan pada pembelajaran yang 

menggunakan LKS Word Square yang dikombinasikan gambar objek dalam 

pembelajaran materi klasifikasi tumbuhan di SMP 2 Brebes. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan LKS Word Square 

yang dikombinasikan gambar objek efektif diterapkan pada materi klasifikasi 

tumbuhan di SMP 2 Brebes. 

(8) Wurianingrum (2007) mahasiswa Universitas Negeri Semarang melakukan 

penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil belajar Siswa melalui Metode 

Observasi yang divariasikan dengan LKS Word Square pada Materi 

Klasifikasi Hewan di SMP Negeri 8 Purworejo”. Dari penelitian tersebut 

diperoleh data yaitu kenaikan prosentase pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus I 77, 5% dan siklus II 87,5%, sedangkan keaktifan 

klasikal pada siklus I 61,25% dan siklus II 76,25%. Jumlah siswa yang 

mengalami peningkatan hasil belajar mencapai 85%. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan  metode observasi yang divariasikan dengan 

LKS Word Square pada materi klasifikasi hewan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VII A di SMP Negeri 8 Purworejo. 

(9) Pinatih (2015) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Metode Two Stay Two Stray dan Word Square Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Materi Kenampakan Alam dan 
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Buatan serta Pembagian Waktu di Indonesia di Kelas V MI Manbaul Ulum 

Tlogorejo Karangawen Demak”. Dari penelitian tersebut diperoleh data yaitu 

nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 73,09, sedangkan nilai rata-rata kelas 

control 67,29. Dari analisis uji hipotesis diketahui nilai rata-rata kelompok 

eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. Hal ini ditunjukan dari nilai 

thitung=1,669 sedangkan ttabel=1,668, karena thitung>ttabel maka H0 ditolak dan Ha 

diterima atau signifikan. Jadi terdapat perbedaan hasil belajar yang 

menerapkan metode pembelajaran Two Stay Two Stray dan Word Square 

dengan kelas yang menerapkan pembelajaran konvensional, karena rata-rata 

nilai post test kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol.  

Berdasarkan pembahasan penelitian yang relevan, terdapat persamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah 

ada. Persamaannya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dan media Word Square dalam proses pembelajaran. Perbedaannya 

yaitu pada mata pelajaran, variabel dan objek penelitian, serta jenis penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray serta media 

Word Square menunjukkan adanya keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Keberhasilan dari penelitian terdahulu mengenai penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dan media Word Square, membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray dengan media Word Square. Penelitian ini adalah penelitian 

untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray dengan media Word Square terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 
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V SD mata pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu mata pelajaran 

yang ada di sekolah dasar yang bertujuan untuk membentuk karakteristik siswa 

agar memiliki nilai-nilai luhur dan moral yang baik. Pembelajaran PKn di SD 

hendaklah dilakukan dengan baik, karena sekolah dasar merupakan jenjang yang 

paling dasar untuk membentuk manusia seutuhnya. Pelaksanaan pembelajaran 

PKn di kelas V SD Negeri Adiwerna 05 belum menerapkan model pembelajaran 

yang bervariasi dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Penerapan model 

pembelajaran konvensional pada pembelajaran PKn menyebabkan pembelajaran 

kurang efektif. Pembelajaran yang monoton cenderung membuat siswa kurang 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mengakibatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kurang optimal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya suatu strategi dan 

pendekatan pembelajaran khusus dalam pembelajaran PKn. Salah satunya yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dengan media Word Square. Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray, termasuk model pembelajaran kooperatif yang memiliki banyak 

keunggulan. Salah satunya yaitu dapat menciptakan aktivitas belajar siswa. Media 

Word Square juga merupakan salah satu alat bantu/media yang menarik, karena 

sejenis dengan permainan teka-teki silang, sehingga siswa dapat lebih tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
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Two Stay Two Stray yang divariasikan dengan media Word Square diharapkan 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD pada mata 

pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama. Akan tetapi belum ada 

penelitian maupun teori yang menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray yang divariasikan dengan media Word Square efektif 

digunakan dalam pembelajaran PKn SD. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

digambarkan alur pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

1. Ada atau tidak perbedaan aktivitas dan hasil belajar yang 

pembelajarannya menggunakan metode eksperimen dan yang 

menggunakan model konvensional. 

2. Efektif atau tidak efektif pembelajaran yang menerapkan model 

kooperatif tipe TSTS dengan media Word Square terhadap 

aktivitas dan hasil belajar PKn materi menghargai keputusan 

bersama. 
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2.4 Hipotesis 

Sugiyono (2014: 99) mendefinisikan hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka berpikir di 

atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H01 Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V pada mata  

pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama antara pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan media 

Word Square dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

H0  : µ1 = µ2 

Ha1 Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V pada mata pelajaran PKn 

materi menghargai keputusan bersama antara pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan media 

Word Square dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

Ha  : µ1 ≠ µ2  

H02 Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

PKn materi menghargai keputusan bersama antara pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan media 

Word Square dengan pembelajaran yang menggunakan model 

konvensional. 

 H0  : µ1 = µ2 
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Ha2 Terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran PKn 

materi menghargai keputusan bersama antara pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan media 

Word Square dengan pembelajaran menggunakan model konvensional. 

 Ha  : µ1 ≠ µ2 

H03 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan media Word 

Square tidak efektif terhadap aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PKn 

materi menghargai keputusan bersama. 

 H0  : µ1 = µ2 

Ha3 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS  dengan media Word 

Square efektif terhadap aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PKn 

materi menghargai keputusan bersama. 

 Ha  :  µ1 > µ2 

H04 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan media Word 

Square tidak efektif terhadap hasil  belajar siswa pada pembelajaran PKn 

materi menghargai keputusan bersama. 

 H0  :  µ1 ≤ µ2 

Ha4 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan media Word 

Square efektif terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn materi 

menghargai keputusan bersama. 

 Ha  :  µ1 > µ2 
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Bagian penutup 

memuat tentang simpulan dan saran. Pembahasan mengenai simpulan dan saran, 

akan diuraikan selengkapnya pada penjelasan berikut ini. 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian telah dilaksanakan pada pembelajaran PKn materi menghargai 

keputusan bersama dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray dengan media Word Square, pada siswa kelas V SD Negeri 

Adiwerna 05 Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa:  

(1) Terdapat perbedaan antara aktivitas belajar siswa kelas V dalam pembelajaran 

PKn materi menghargai keputusan bersama yang menggunakan model 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square, dengan 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan 

dengan data hasil perhitungan statistik menggunakan independent sample t 

test dengan program SPSS versi 21, yang menunjukkan nilai thitung>ttabel 

(4,962>2,002), dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 < 0,025. 

(2) Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran 

PKn materi menghargai keputusan bersama yang menggunakan model 
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kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square, dengan 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan 

dengan data hasil perhitungan statistik menggunakan independent sample t 

test dengan program SPSS versi 21, yang menunjukkan nilai thitung>ttabel 

(2,433>2,002), dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,018 < 0,025. 

(3) Aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 05 dalam pembelajaran 

PKn materi menghargai keputusan bersama yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square, 

lebih baik daripada aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 07 

yang pembelajarannya menggunakan model konvensional. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji hipotesis menggunakan one sample t test melalui program 

SPSS versi 21 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (7,033>2,040), dan 

nilai signifikansi <0,025 (0,000<0,025). 

(4) Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 05 dalam pembelajaran PKn 

materi menghargai keputusan bersama yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square, 

lebih baik daripada hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 07 yang 

pembelajarannya menggunakan model konvensional. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji hipotesis menggunakan one sample t test melalui program SPSS 

versi 21 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (7,028>2,040), dan nilai 

signifikansi <0,025 (0,000<0,025). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square terbukti efektif 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 05 pada 

pembelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama. Oleh karena itu, 

peneliti memberikan saran bagi guru, siswa, dan sekolah. Saran dari peneliti akan 

dipaparkan secara lengkap berikut ini: 

5.2.1 Bagi Guru 

(1) Guru hendaknya merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan 

matang, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square seperti: 

pembagian kelompok yang heterogen. 

(2) Guru saat pembelajaran perlu menyampaikan langkah-langkah pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word 

Square dengan jelas, sehingga siswa dapat mengikuti langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square 

dengan benar. 

(3) Manajemen waktu perlu dipertimbangkan dengan matang karena model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square 

memerlukan waktu yang lama. 

(4) Guru perlu mempersiapkan media yang digunakan dengan matang seperti: 

berbagai gambar contoh pengambilan keputusan bersama dan lembar kerja 

Word Square. 
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5.2.2 Bagi Siswa 

(1) Siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square harus memerhatikan 

penjelasan guru dengan sungguh-sungguh mengenai langkah-langkah 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

media Word Square, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan yang direncanakan. 

(2) Siswa dalam menyampaikan informasi kepada kelompok yang lain harus jelas 

dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga siswa yang 

menyimak penjelasan dapat menerima informasi yang disampaikan dengan 

baik. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Sekolah hendaknya memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word 

Square, baik bagi guru maupun siswa. Fasilitas dan kelengkapan yang 

dimaksud antara lain media, sumber belajar yang memadai, dan buku-buku 

relevan yang dapat digunakan guru untuk lebih memahami model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square. 

(2) Kepala sekolah hendaknya memberikan pengawasan secara berkala terhadap 

guru kelas pada saat melaksanakan pembelajaran, sehingga guru termotivasi 

untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. 

(3) Guru hendaknya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan ataupun 

seminar tentang cara menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 
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5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan  

(1) Disarankan untuk memerhatikan kelemahan-kelemahan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan media Word Square. 

(2) Mengkaji lebih dalam mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dengan media Word Square, sehingga penelitian yang dilakukan 

menjadi lebih baik. 
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