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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hakikat Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

1. Pengertian Model Pembelaajaran

Secara kaffah model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang

digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal.Sesuatu yang nyata dan dikonversi

untuk sebuah bentuk yang lebih konvrehensif.1 Model-model pembelajaran

disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan.Para ahli menyusun

model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori

psikologis, sosiologis, analisis sistem atau teori-teori lain yang mendukung.

Menurut Joyce & Weil dalam Trianto, model pembelajaran adalah

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran,

dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain.2

Adapun Soekamto mengemukakan maksud dari model pembelajaran

adalah “kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar

dalam merencanakan aktifitas belajar mengajar.”

1Rusman, model-model pembelajaran (Jakarta: rajawali pers 2014). h 133

2Trianto,mendesain model pembelajaran inovatiff-progresif (Jakarta :prenada media
group 2009). h 22
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Sedangkan Arends menyatakan, “ The term teaching model refers to a

particular approach to instruction that includes its goals, syntax, environment, and

management system.” Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan

pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan system

pengelolaannya.3

Berdasarkan uaraian diatas dapat dinyatakan bahwa model

pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam menyajikan materi

pelajaran baik secara kelompok atau individu agar murid mudah memahami materi

yang diajarkan. Selain itu para guru boleh memilih model pembelajaran yang

sesuai dan efisien serta menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Pengertian model pembelajaran Two Stay Two Stray

Pembelajaran Two Stay Two Stray adalah model pembelajaran dimana

murid dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh

temannya ketika sedang bertamu, yang secara tidak langsung murid diminta untuk

menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah

tersebut4

Model Two Stay Two Stray yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Tipe

ini bisa digunakan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia

anak didik. Struktur Two Stay Two Stray yaitu salah satu tipe pembelajaran

kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil

dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan

3Miftahul Huda, Cooperatif Learning Metode, Teknik, Struktur, dan Model Penerapan.
(Yogyakarta: Pustaka pelajar 2014). h 140

4Hasmyati, psycal education (Yogyakart:deepublish 2018).  h  45
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belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Murid bekerja

sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan murid yang lain. Padahal dalam

kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling bergantung

satu sama lainnya.5

Model pembelajaran kooperatif dua tinggal dua tamu adalah dua orang

murid tinggal dikelompok dan dua orang murid bertamu ke kelompok lain.Dua

orang yang tinggal bertugas memberikan informasi kepada tamu tentang hasil

kelompoknya, sedangkan yang bertamu bertugas mencatat hasil diskusi kelompok

yang dikunjunginya6

Model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray bisa memberikan

sedikit gambaran pada murid mengenai kenyataan pada kehidupan dimasyarakat,

yaitu dalam hidup bermasyarakat diperlukan hubungan ketergantungan dan

interaksi sosial antara individu lain dan antar individu dengan kelompok.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray akan

mengarahkan murid untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari

jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman.

Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray ini

karena terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas tiap anggota kelompok,

murid dapat bekerjasama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi murid yang

ramai dan sulit diatur saat proses belajar mengajar. 7

5Nining mariyaningsih, teori dan praktik model dan metode pembelajaran
(Surakarta,kekata publisher:2018).  h 107

6Aris  Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam kurikulum 2013, (Jogja:
ARRUZZ 2014), h. 222

7Aris  Shoimin, 68 Model Pembelajaran…, h. 222
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Dalam pembagian kelompok pembentukannya dilakukan secara permanen

yang memungkinkan murid untuk berinteraksi dengan anggota kelompok lain.

Biasanya pembentukan kelompok dilakukan sebanya 4 orang satu kelompok,

sesuai dengan pendapat bahwa membentuk kelompok berempat memiliki

kelebihan yaitu kelompok mudah dipecah menjadi berpasangan, lebih banyak ide

muncul, lebih banyak tugas yang bisa dikerjakan dan guru lebih mudah

memonitor. Sedangkan kekurangan kelompok berempat adalah lebih banyak

waktu, membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, jumlah genap menyulitkan

proses pengambilan suara dan mudah melepaskan diri dari keterlibatan.

Ciri-ciri model pembelajaran Two Stay Two Stray, yaitu:

1. Murid bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi
belajarnya

2. Kelompok dibentuk dari murid yang memiliki kemampuan tinggi, sedang
dan rendah

3. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis
kelamin yang berbeda

4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu8

3. Tujuan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

Tujuan penggunaan model kooperatif Two Stay Two Stray (TSTS) akan

mengarahkan murid untuk aktif, baik dalam berdiskusi, Tanya jawab, mencari

jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman.

Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray ini

karena terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas tiap anggota kelompok,

8Umar, Peningkatan Prestasi Belajar Ips Materi Sumber Daya Alam Melalui Metode Two
Stay Two Stray (Tsts) Pada Siswa Kelas Iv Sd Negeri 2 Ngadisuko Kecamatan Durenan
Kabupaten Trenggalek Semester I Tahun 2014/2015, Jurnal Pendidikan Profesional, Volume 5,
No. 3, Desember 2016
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murid dapat berkerja sama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi yang ramai

dan sulit diatur saat proses pembelajaran.9

4. Langkah-Langkah Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two

Stray

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu

menurut Agus Suprijono sebagai berikut.

1. Guru membagi murid dalam beberapa kelompok yang setiap
kelompoknya terdiri dari empat murid.

2. Kelompok yang dibentuk pun merupakan kelompok heterogen seperti
pada pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray yang bertujuan
untuk memberikan kesempatan pada murid untuk saling
membelajarkan (Peer Tutoring) dan saling mendukung.

3. Setelah selesai, dua murid dari masing-masing kelompok akan
meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke
kelompok yang lain.

4. Dua murid yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil
kerja dan informasi mereka ke tamu mereka.

5. Tamu meminta izin dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

6. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka
7. Guru bersama-sama murid membuat kesimpulan hasil belajar yang

telah dilakukan10

Selanjutnya Miftahul Huda mengemukakan langkah-langkah model
pembelajaran Two Stay Two Stray sebagai berikut:

1. Guru membagi murid dalam beberapa kelompok, setiap dari kelompok
terdiri dari empat murid.

2. Guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk
di bahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing.

3. Murid berkerja sama dalam kelompok yang beranggotakan empat
orang

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

9 Siti Syamsiah, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray
Pada Mata Pelajaran Ips Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  Kelas Iv A Sdn Simomulyo 8
Surabaya, Jurnal PGSD. Volume 02 Nomor 01 Tahun 2014.

10 Agus Suprijono, cooperative learning,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012) h.140
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5. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil
dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain.

6. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.

7. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka
8. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka.11

Dari dua pendapat di atas tentang model Two Stay Two Stray mempunyai

kesamaan dalam langkah-langkahnya tetapi peneliti lebih menyetujui pendapat

dari Miftahul Huda karena sesuai dengan kesimpulan dalam langkah-langkah

model Two Stay Two Stray sebagai berikut:

1. Guru Membagi murid dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri

dari 4 orang

2. Guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk di

bahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing

3. Murid berkerja sama dengan anggota kelompoknya

4. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan

kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Kelompok satu bertamu ke

kelompok 2 begitupun seterusnya.

5. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan informasi

ke kelompok lain. Kelompok satu mmembagikan informasi ke kelompok

dua dan seterusnya.

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

temuan mereka dari kelompok lain

7. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka, setelah itu

tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka

11Miftahul Huda, Model-Model Pembelajaran 2014, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),h 207
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Skema pergantian anggota kelompok dalam pembelajaran tipe Two Stay

Two Stray adalah sebagai berikut (untuk memudahkan penjelasan, dibahas kasus

untuk jumlah murid dua belas orang)

Kelompok 1

C2

B2 B1

C3

B3

Gambar 2.1 Dinamika perpindahan anggota kelompok model pembelajaran

kooperatif tipe two stay two stray.

Keterangan :

Murid B dan C bertugas mencari informasi yang tidak dibahas oleh kelompoknya

dan berbagi hasil diskusi dengan kelompok yang dikunjungi. Murid A dan D bertugas

memberikan informasi yang telah dibahas oleh kelompoknya kepada tamu yang

berkunjung.

A1 B1

C1 D1

A2 B2

C2 D2

D1

A3 B3

C3 D3

D1

Kelompok 2 Kelompok 3

C1
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5. Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

a. Kelebihan Pembelajaran Two Stay Two Stray

Kelebihan dari model Two Stay Two Stray adalah dijelaskan

sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan terhadap murid untuk menentukan  konsep
sendiri dengan cara memecahkan masalah Dapat diterapkan pada
semua kelas/tingkatan

2. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menciptakan kreatifitas
dalam melakukan komunikasi dengan tema sekelompoknya

3. Kecenderungan belajar murid menjadi lebih bermakna
4. Lebih berorientasi pada keaktifan
5. Diharapkan murid akan berani mengungkapkan pendapatnya
6. Murid dapat meningkatkan kemapuan berpikir kritis
7. Menambah kekompakan dan rasa percaya diri murid
8. Kemampuan berbicara murid dapat ditingkatkan
9. Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. 12

b. Kelemahan  Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

Sedangkan kelemahan dari model Two Stay Two Stray adalah:

1. Membutuhkan waktu yang lama
2. Murid yang tidak terbiasa belajar kelompok merasa asing dan sulit

untuk bekerjasama sehingga murid cenderung tidak mau belajar dalam
kelompok

3. Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana dan tenaga)
4. Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. 13

Dapat di simpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe

Two Stay Two Stray adalah mudah di pecah menjadi berpasang-pasangan, lebih

banyak ide yang muncul, lebih banyak tugas yang bisa di lakukan, dan guru

12Hari Satrijono, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Dua Tinggal Dua Tamu (Two
Stay Two Stray), Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar Vol 1 No 2 hal  166-182, September 2012

13Aris  Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam kurikulum 2013, (Jogja:
ARRUZZ 2014), h. 225
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mudah untuk memonitor. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu

yang banyak, membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, kurangnya kesempatan

untuk konstribusi individu, dan murid mudah melepaskan diri dari keterlibatan

serta tidak memperhatikan

Untuk mengatasi kekurangan pembelajaran kooperatif model Two Stay

Two Stray, maka sebelum pembelajaran guru terlebih dahulu mempersiapkan dan

membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen ditinjau dari segi jenis

kelamin dan kemampuan akademis. Berdasarkan sisi jenis kelamin, dalam satu

kelompok harus ada murid laki-laki dan perempuannya. Jika berdasarkan

kemampuan akademis maka dalam satu kelompok terdiri dari satu orang

berkemampuan akademis tinggi, dua orang dengan kemampuan sedang dan satu

lainnya dari kelompok kemampuan akademis kurang. Pembentukan kelompok

heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar dan saling mendukung

sehingga memudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang

berkemampuan akademis tinggi yang diharapkan bisa membantu anggota

kelompok yang lain.

B. Hasil Belajar Murid

1. Pengertian Hasil Belajar

Nana Sudjana mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan

yang dimiliki murid setelah menerima pengalaman belajarnya.14 Selanjutnya

Kusnandar mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar

14 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 2007), h.
22
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dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang tersusun secara

terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan ataupun tes perbuatan.15

Agung berpendapat bahwa hasil belajar adalah  hasil yang diperoleh murid

setelah mengalami proses pembelajaran.16

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil

belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh murid dalam menguasai sejumlah

materi pelajaran yang  telah diajarkan guru terhadap tujuan pembelajaran yang

telah ditetapkan setelah murid mengalami proses pembelajaran disekolah yang

diperoleh dalam bentuk nilai atau angka.

Damayanti dan moedjiono, membagi ciri-ciri hasil belajar atas tiga macam

yaitu:

a. Hasil belajar memiliki kepastian berupa pengetahuan, kebiasaan,
keterampilan, sikap atau cita-cita.

b. Adanya perubahan mental dan perubahan jasmani.
c. Memiliki dampak pengajaran.17

Hasil belajar dalam konstektual menekankan pada proses yaitu segala

kegiatan yang dilakukan oleh murid dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki murid setelah menerima

pengalaman belajar. Dengan demikian, hasil belajar dapat dilihat dari apa yang

dicapai murid, baik dari hasil belajar (nilai), peningkatan kemampuan berpikir dan

memecahkan masalah perubahan tinngkah laku atau kedewasaannya.

15 Kusnandar, Guru Professional, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 2
16 Agung A. Gede, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Singaraja: IKIP, 2005), h. 75

17 Damayanti & Moedjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Reineka Cipta, 2007),
h. 19
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Benyamin S. bloom dalam Nana Sudjana secara garis besar membagi

hasil belajar dalam tiga ranah yakni:

a. Ranah kognitif berkaitan dengan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesisd dan evaluasi.

b. Ranah efekttif berkaitan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni
penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi

c. Ranah psikomotorik berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak yang meliputi: gerakan reflex, keterampilan
dasar, kemampuan konseptual, keharmonisasian dan ketepatan, gerakan
keterampilan kompleks serta gerakan ekspretif dan interpreatif.18

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran

karena proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada

guru tentang kemajuan murid dalam upaya mencapai tujuan belajarnya.

Selanjutnya dari informasi tersebut, guru dapat menyusun dan membina kegiatan-

kegiatan murid lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. Hasil

belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan

dan pengertian, sikap dan cita-cita yang masing-masing golongan  dapat diisi

dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Murid

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari dalam

(Internal) dan faktor dari luar (Eksternal).

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang

dapat mempengaruhhi akademik anak seperti faktor psikologis. Adapun faktor

psikologis yang mempengaruhi hasil belajar murid adalah faktor Intelegence dan

18 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses…, h. 44
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faktor sifat. Pada umumnya, prestasi belajar yang dirampilkan murid berkaitan

dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki murid. Adapun hakikat Intelegence

adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu, untuk

mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan untuk

menilai keadaan diri secara kritis dan objektif.

Taraf Intelegence sangat mempengaruhi kemampuan akademik seorang

murid, dimana murid yang memiliki taraf kecerdasan yang tinggi mempunyai

peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi.

Sebaliknya, murid yang memiliki taraf kecerdasan yang rendah akan mengalami

prestasi belajar yang rendah. Namun, bukanlah suatu yang tidak mungkin jika

murid dengan taraf kecerdasan yang rendah memiliki prestasi yang tinggi,

begitupun sebaliknya.19

Faktor sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu

terhadap hal-hal tertentu. Sikap yang pasif, rendah diri, dan kurang percaya diri

merupakan faktor yang menghambat murid dalam menampilkan prestasi belajar

murid. Sikap murid yang positif terhadap pelajaran disekolah merupakan langkah

awal yang baik dalam proses pembelajaran disekolah.20

b. Faktor Eksternal

Selain faktor diri dalam diri murid, ada beberapa hal lain dari luar diri

murid yang dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar murid antara lain:

19 Suharsimi Arikunto & Safridun, Suharsimi Arikunto, & Safrudin, Evaluasi Program
Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.
275

20 Nana Sudjana Dasar-Dasar Proses…. h. 39
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1) Faktor Lingkungan Keluarga

a) Factor sosial ekonomi keluarga. Dengan sosial Dengan sosial
ekonomi yang memadai, seseorang lebih berkesempatan
mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik mulai dari buku, alat
tulis hingga pemilihan sekolah.

b) Pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan
tinggi lebih cenderung memperhatikan dan memahami pentingnya
pendidikan bagi anak-anaknya, dibandingkan dengan orang tuayang
tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.21

2) Faktor Lingkungan Sekolah

a) Sarana dan prasarana. Kelengkapan fasilitas sekolah seperti papan
tulis,meja,kursi,buku pelajaran, perpustakaan, ruang lab, alat
teknologi, sirkulasi udara, dan lingkungan sekitar dapat
mempengaruhi hasil belajar mengajar.22

b) Kompetensi guru dan murid. Kualitas guru dan murid sangat penting
dalam meraih hasil belajar. Kelengkapan sarana dan prasarana tanpa
disertai kinerja yang baik dari para penggunanya akan sia-sia belaka.
Bila seseorang murid merasa kebutuhanya untuk berprestasi dengan
baik disekolah terpenuhi , misalnya dengan tersedianya fasilitas dan
tenaga pendidik yang berkualitas maka murid akan memperoleh
iklim belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, murid akan
termotivasi untuk terus menerus meningkatkan kemampuan
belajarnya.23

c) Kurikulum dan model mengajar. Model pembelajaran yang lebih
interaktif sangat diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran
ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Faktor yang paling penting
adalah faktor guru. Jika guru mengajar dengan model pembelajaran
yang aktif, bijaksana, tegas, memiliki disiplin tinggi dan mampu
membuat murid menjadi senang akan pelajaran, maka kemampuan
akademik murid akan cenderung tinggi, paling tidak murid tersebut
tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran24

Dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang

berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu.

21 Wirawan Sarwitos, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 206
22 Wirawan Sarwitos, Psikologi Remaja..., h. 209
23 Kurniawati Euis, Komparasi Strategi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.

140
24 Nana Sudjana, Dasar-dasar proses..., h. 41
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Faktor internal ini meliputi faktor fsiologis dan faktor psikologis. Sedangkan

faktor eksternal yang memengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu

faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan sekolah.

C. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang

ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan

budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena

sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang

ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hokum dan

budaya).25

Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) disekolah dasar memberikan

pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan bagi murid sebagai

warga Negara sedini mungkin. Karena pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

tidak hanya memberikan pengetahuan semata, tetapi harus berorientasi pada

pengembangan keterampilan berfikir kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan dasar

murid yang berpijak pada kenyataan kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari

dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial murid di masyarakat.26

25 Trianto, Model Pembelajaran terpadu: konsep, strategi, dan implementasinya
dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 171

26 Sapriya, Pendidikan IPS. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2015), h 19
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2. Tujuan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik

yang menimpa masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai manakala program-program

pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik.27

Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) disekolah dasar agar

murid mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang

berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti, tujuan

pendidikan IPS bukan hanya sekedar membekali murid berbagai informasi yang

bersifat hafalan (kognitif) saja, akan tetapi pendidikan IPS harus mampu

mengembangkan keterampilan berfikir, agar murid mampu mengkaji berbagai

kenyataan sosial beserta permasalahannya.28

Pengembangan kurikulum IPS di Indonesia telah menetapkan delapan

tujuan umum pengajaran IPS, antara lain: meningkatkan kesadaran ekonomi

rakyat, meningkatkan kesejahteraan jasmani, meningkatkan kejujuran dan

keadilan bagi semua warga negara, meningkatka mutu lingkungan, menjamin

keamanan dan keadilan bagi semua warga Negara, memberi pengertian tentang

hubungan internasional bagi kepentingan bangsa Indonesia dan perdamaian dunia,

27 Trianto, Model Pembelajaran terpadu…, h.176

28Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Fajar Interpratama
Mandiri, 2014). h 149
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meningkatkan saling pengertian dan kerukunan, memelihara sifat keagungan sifat-

sifat kemanusiaan.29

Jadi tujuan pembelajaran IPS adalah untuk memberikan pengetahuan

mengembangkan kemampuan berfikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa,

dan untuk mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya dan melatih anak

didik untuk menempatkan dirinya dalam masyarakat.

3. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD

Ditinjau dari aspek-aspeknya, ruang lingkup IPS meliputi hubungan sosial,

ekonomi, psikologi sosial, budaya, sejarah, geografi, dan politik. Ruang linngkup

kelompoknya meliputi keluarga, rukun tetangga, rukun kampung, warga desa,

organisasi masyarakat, sampai tingkat bangsa. Ditinjau dari ruangnya, meliputi

tingkat lokal, regional, sampai ke global. Sedangkan dari proses interaksi

sosialnya, meliputi interaksi dalam bidang kebudayaan, politik, dan ekonomi.30

Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di

masyarakat. Oleh karena itu,pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai

sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada

kenyataan. Ada 5 macam sumber materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) antara

lain:

1. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi disekitar anak sejak
dari keluarga, sekolah, desa, kecematan sampai lingkungan yang luas
Negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya.

2. Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan,
produksi, komunikasi, transportasi.

29Hidayati, Pengembangan Pendidikan IPS SD.(Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi
Depdiknas 2010). h  40

30Gunawan, Rudy. Pendidikan IPS Filosofi, Konsep, dan Aplikasi.. (Bandung :Alfabeta
2011), h 33
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3. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan
antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat
sampai yang terjauh.

4. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah
yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang  terjauh,
tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar.

5. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan,
pakaian, permainan, dan keluarga.31

Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber

materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sekaligus juga menjadi laboratoriumnya.

Pengetahuan konsep, teori-teori Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diperoleh

anak didalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam

kehidupannya sehari-hari dimasyarakat.

D. Hasil Penelitian Relevan

Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umar program studi PGSD menyatakan

bahwa penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat

meningkatkan hasil belajar murid. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar

yang diperoleh dari setiap siklus. Pada siklus I yaitu dengan nilai rata-rata

79,05 dan ketuntasan belajar murid 61,90% meningkat menjadi 86,67

dengan presentase ketuntasan sebesar 90,48% pada siklus ke II.32

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati program studi PGSD mengatakan

bahwa penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat

meningkatkan hasil belajar murid. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang

31Siradjudin, Pendidikan IPS hakikat, konsep dan pembelajaran. (Surabaya: Unesa
University Press, 2012) h. 26

32Umar, Peningkatan Prestasi Belajar Ips Materi Sumber Daya Alam Melalui Metode
Two Stay Two Stray (Tsts) Pada Siswa Kelas Iv Sd Negeri 2 Ngadisuko Kecamatan Durenan
Kabupaten Trenggalek Semester I Tahun 2014/2015, Jurnal Pendidikan Profesional, VOLUME 5,
NO. 3, DESEMBER 2016
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diperoleh murid dalam setiap siklus. Pada siklus I dengan presentase nilai

murid 68,71 dengan ketuntasan belajar sebesar 67,74%, dan pada siklus ke

II nilai rata-rata murid tercapai sebesar 72,90 dengan ketuntasan sebesar

77,42%,  dan pada siklus III meningkat lebih baik dengan nilai rata-rata

sebesar 79,68 dengan ketuntasan sebesar 96,78%.33

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riko Rinaldi program studi PGSD

mengatakan bahwa penerapan model Two Stay Two Stray dapat

meningkatkan hasil belajar murid. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang

diperoleh murid dalam setiap siklus.Pada siklus I presentase ketuntasan

yaitu 75% dan presentase ketuntasan murid siklus II yaitu 90% terdapat

peningkatan ketuntasan murid sebesar 15%34

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No Nama Peneliti dan judul penelitian Persamaan Perbedaan

1 Umar, Peningkatan Prestasi Belajar Ips

Materi Sumber Daya Alam Melalui

Metode Two Stay Two Stray (Tsts) Pada

Murid Kelas Iv SD Negeri 2 Ngadisuko

Kecamatan Durenan Kabupaten

Trenggalek Semester I Tahun 2014/2015

Pada penerapan model

Two Stay Two Stray,

kelas IV dan mata

pelajaran IPS

Pada focus penelitian

Umar yaitu Prestasi

Belajar Murid sedangkan

focus penelitian saya yaitu

Hasil Belajar Murid dan

Tempat Pelaksanaa

33Herawati, Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan
Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Keliling Dan Luas Lingkaran Di Kelas V Sd Negeri 53 Banda
Aceh, Jurnal Peluang,  Volume 3, Nomor 2, April 2015, ISSN: 2302-5158

34Riko Rinaldi, Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk
Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas Iv Sd N 1 Lebungnala
Kecamatan Ketapang Kabupaten  Lampung Selatan, Skripsi Program Studi Pgsd Strata 1 Dalam
Jabatan Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 2018.
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peneliti dengan Peneliti

lain berbeda.

2 Herawati, Penerapan Model

Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk

Meningkatkan Prestasi Belajar Murid

Pada Materi Keliling Dan Luas

Lingkaran Di Kelas V SD Negeri 53

Banda Aceh

Pada model yang

digunakan yaitu

model pembelajaran

Two Stay Two Stray

Pada focus penelitian

Herawati yaitu Presatsi

Belajar murid sedangkan

focus penelitian saya yaitu

Hasil Belajar Murid,

tempat pelaksanaan

peneliti dengan peneliti

lain berbeda, subjek

penelitian yang diteliti

berbeda, dan mata

pelajaran yang diteliti juga

berbeda

3 Riko Rinaldi, Penerapan Model

Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil

Belajar Tematik Murid Kelas Iv Sd N 1

Lebungnala  Kecamatan Ketapang

Kabupaten  Lampung Selatan

Pada model yang

digunakan yaitu Two

Stay Two Stray, kelas

yang diteliti,

Focus penelitian Riko

Rinaldi yaitu Aktivitas

Dan Hasil Belajar

sedangkan focus penelitian

saya yaitu Hasil Belajar,

dan mata pelajaran yang

diteliti dengan peneliti lain

juga berbeda.
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E. Kerangka Pikir

Berdasarkan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam rangka

meningkatkan hasil belajar IPS dengan pertimbangan model pembelajaran mampu

mengembangkan dan menyalurkan pengetahuan serta nilai-nilai dan pengalaman

belajar murid, juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan

masalah, keterampilan sosial (berkelompok dan berkomunikasi) serta adanya

proses pembelajaran yang lebih memperkuat daya ingat murid terhadap materi

pembelajaran.

Gambar 2.1 kerangka pikir

Berdasarkan gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa pada kondisi awal

proses pembelajaran masih didominnasi oleh guru dengan menggunakan model

pembelajaran yang kurang bervariasi di dalam model tersebut. Sehingga murid

tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan dapat mengakibatkan

Kondisi Awal

Model mengajar guru kurang bervariasi sehingga
siswa kurang aktif dan kurang berpartisipasi

dalam proses pembelajaran sehingga
menyebabkan hasil belajar siswa rendah

Tindakan

Kondisi Akhir

Menerapkan metode pembelajaran Two
Stay Two Stray

Siswa aktif dan berpartisipasi dalam
proses pembelajaran

Hasil belajar siswa meningkat
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hasil belajar murid rendah. Untuk menangani masalah tersebut perlu adanya

tindakan yang sesuai dengan menerapkan model pembelajaran koperatif tipe Two

Stay Two Stray. Melalui model pembelajaran tersebut diharapkan murid dapat

termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga pada

kondisi akhir hasil belajar murid meningkat.

F. Hipotesis Tindakan

Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS melalui model

pembelajaran Two Stay Two Stray di kelas IV SDN 2 Bokori Kecamatan Soropia

Kabupaten Konawe


