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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Tentang sistem pendidikan nasional bab 1 pasal 1 (1) pendidikan didefinisikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

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

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.1 

Pendidikan pada hakekatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu 

berupa transpormasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. 

Penerima proses adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang 

menuju ke arah pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. Selain 

itu, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung 

sepanjang kehidupan. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu : 

      
   

     
       

                                                           
1  Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1, ayat (1). 
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Terjemanya : Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
2.Mujadillah : 11) (Q.SDan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan  

Dalam ayat diatas, dapat kita simpulkan begitu pentingnya orang yang 

beriman dan mempunyai ilmu maka,  Allah akan mengangkat harkat dan martabat 

umatnya yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka tuntutlah ilmu setinggi- 

tingginya jangan merasa puas dengan ilmu yang kita miliki sekarang ini karena 

Allah sangat menyayangi hambanya yang berilmu. 

Menurut tujuan dan karakteristik kurikulum 2013 yaitu mengembangkan 

keseimbangan antara mengembangan sikap dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, 

kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Dimana dalam salah 

satu tujuan tersebut menyebutkan rasa ingin tahu yang dimana rasa ingin tahu ini 

disokong oleh adanya suatu model pembelajaran yang membuat rasa ingin tahu 

siswa terus meningkat. Model pembelajaran yang harus digunakan adalah model 

pembelajaran kooperatif. 

 Guru yang profesional dituntut untuk dapat menampilkan keahliannya 

sebagai Guru didepan kelas. Komponen yang harus dikuasai adalah menggunakan 

bermacam – macam model pembelajaran yang bervariasi dapat menarik minat 

belajar siswa.3 Adapun siswa merupakan sasaran dari proses pembelajaran 

sehingga memiliki motivasi dalam belajar, sikap yang baik terhadap 

pembelajaran, dapat menimbulkan kemampuan berpikir kritis, memiliki 

keterampilan sosial, serta hasil pencapaian yang lebih baik. Model pembelajaran 

                                                           
2  Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Duta Ilmu surabaya, 

2002)  h. 572  
3 Megayani Dan Ilmi Maulana, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two 

Stay Two Stray (Tsts) Terhadap Hasil Belajar Siswa  Pada Materi Sistem Ekskresi, Jurnal Bio 

Educatio, Volume 2,  Nomor  2, Oktober 2017. 
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merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar, 

sikap belajar dikalangan siswa, mampu berpikir kritis, memiliki keterampilan 

sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal. 

Masalah umum  dalam  pendidikan formal saat ini adalah masih rendahnya 

daya serap siswa, banyak siswa yang tidak memahami apa yang mereka kerjakan 

dimana mereka tidak memahami konsepnya, siswa tidak mengunakan 

keterampilan menyelesaikan soal apabila soal yang diberikan sedikit berbeda dari 

apa yang sudah diberikan padahal pelajaran diberikan pada setiap jenjang 

pendidikan. 

Untuk itu, salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 

membuat siswa tertarik dengan pelajaran Biologi yaitu diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray (TSTS), diharapkan dapat 

membantu siswa berbagi informasi untuk menemukan dan memahami konsep 

yang sulit, dapat mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan teman 

sebayanya, dan menjadikan siswa terbuka dalam belajar.4 

Selain itu, media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Hal ini 

dikarenakan siswa lebih menyukai gambar dari pada tulisan, apa lagi jika gambar 

dibuat dan disajikan sesuai dengan persyaratan yang baik, sudah tentu akan 

menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekolah SMA N 10 Konsel 

permasalahan yang  didapatkan yaitu hasil belajar biologi siswa kelas XI masih 

                                                           
4 Nanda Dwi Prasepty dan Ratna Tanjung, Pengaruh model pembelajaran koperatif tipe 

two stay two stray (TSTS) Terhadap hasil belajar terhadap hasil belajar siswa pada sub materi 

pokok alat – alat optik di kelas 10 semester II SMA Negeri 7 Medan T.P. 2012/2013 Vol. 2 No. 
12014. 
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sangat rendah karena tedapat beberapa siswa yang nilainya belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu dengan nilai 70. 

Hal ini disebabkan karena sarana prasarana dalam proses pembelajaran yang 

kurang memadai, keterbatasan kreativitas guru dalam memilih metode yang tepat 

dalam proses pembelajaran, keterbatasan guru dalam mengembangkan berbagai 

strategi pembelajaran yang menarik siswa untuk belajar, selain itu siswa masih 

kurang aktif dan kurang antusias pada saat pembelajaran berlangsung, 

pemahaman siswa terhadap materi masih sangat rendah dikarenakan pada saat 

proses pembelajaran guru masih menjelaskan secara  lisan materi ajar di dalam 

kelas dengan hanya mengacu pada buku paket saja dan masih banyak guru yang 

belum memanfaatkan media pembelajaran sehingga siswa merasa bosan dan pada 

akhirnya berpengaruh pada hasil belajar siswa. Oleh Karena itu, guru diharapkan 

untuk menggunakan model pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan alat 

peraga dalam proses pembelajaran sehingga dapat membangkitkan hasil belajar 

siswa untuk belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan peserta didik yang 

lain dan untuk menujang proses pembelajaran dan mayoritas guru-guru biologi 

belum mengunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS), sehingga 

peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (Tsts) Dan Media Gambar 

Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas Xi IPA Di Sma Negeri 10 Konsel” 
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B. Identifaksi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah 

sebagaiberikut: 

1. Sebagian siswa KKM nya masih belum mencapai standar yang telah di 

tentukan. 

2. Pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher center) 

3. Penerapan model yang kurang variatif 

4. Penggunaan media belum maksimal. 

5. Kurang terlibatnya siswa dalam proses pembelajaran. 

C.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat  pengaruh model pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay 

Two Sray terhadap hasil belajar biologi dikelas XI IPA SMA Negeri 10 

Konawe Selatan?  

2. Apakah terdapat  pengaruh model pembelajaran yang mengunkanan 

Media Gambar terhadap hasil belajar biologi dikelas XI IPA SMA 

Negeri 10 Konawe Selatan?  

3. Apakah terdapat interaksi yang  menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Sray  dan model pembelajaran 

mengunakan Media Gambar terhadap hasil belajar biologi siswa dikelas 

XI IPA SMA Negeri 10 Konawe Selatan? 
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D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Kooperatif tipe Two 

Stay Two Sray terhadap hasil belajar biologi dikelas XI IPA SMA Negeri 

10 Konawe Selatan?  

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran yang mengunkanan 

media gambar Media Gambar terhadap hasil belajar biologi dikelas XI 

IPA SMA Negeri 10 Konawe Selatan?  

3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi penggunakan  model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Sray  dan model 

pembelajaran yang mengunakan Media Gambar terhadap hasil belajar 

biologi siswa dikelas XI IPA SMA Negeri 10 Konawe Selatan. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi terkait 

metode pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dan media gambar .  

2) Penelitian ini dapat memberikan penjelasaan mengenai penerapan 

metode pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dan media gambar 

terhadap hasil belajar biologi siswa. 
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3) Penelitian ini dapat memberikan penjelasaan mengenai penerapan  

metode pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dan media gambar 

terhadap hasil belajar biologi siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

1) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa untuk menumbuhkan 

semangat dalam melakukan pembelajaran, selain itu untuk mendorong 

siswa agar mampu bekerja sama dalam kelompok. 

2) Penerapan model kooperatif tipe Two Stay Two sray dan model 

pembelajaran yang mengunakan media gambar, merupakan 

pembelajaran yang menyenangkan, siswa semangat dalam belajar 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Guru  

1) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru untuk menambah variasi 

metode pembelajaran yang sesuai diterapkan di kelas agar terlihat 

lebih menarik dan siswa lebih aktif. 

2) Penerapan model kooperative tipe Two Stay Two sray dan model 

pembelajaran yang mengunakan media gambar guru dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya terutama 

matapelajaran Biologi.  
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c. Sekolah  

Penerapan model kooperative  tipe Two Stay Two sray dan 

media gambar, akan memberikan kontribusi dalam perbaikan 

pembelajaran, sehingga mutusekolah dapat meningkat. 

d. Bagi Ilmu ke-Biologi-an  

Memberi sumbangan yang sangat berharga dan  bermanfaat 

pada perkembangan ilmu pendidikan khususnya SMA melalui 

penerapan model dan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil  

belajar siswa di kelas, sehingga ketika kelak menjadi seorang tenaga 

pendidik di SMA mampu menjalankan tugas dan pekerjaannya secara 

profesional.  

e. Peneliti  

1) Peneliti mampu menggunakan penelitian ini sebagai sarana untuk 

mengembangkan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

model pembelajaran dan media pembelajaran. 

2) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengalaman dan penambah 

wawasan dalam menerapkan penelitian eksperimen dapat menerapkan 

metode pembelajaran yang lebih menarik dalam kegiatan 

pembelajaran.  

F. Definisi Oprasional  

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, penulis 

memaparkan terlebih dahulu beberapa konsep inti yang terdapat pada pembahasan 
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ini sehinga tidak keliru dalam memahaminya. Adapun konsep yang peneliti 

jelaskan adalah Model Two Stay Two Stray, dan Media Gambar. 

1. Adapun yang peneliti maksud dengan Two Stay Two Stray (TSTS) adalah 

proses pembelajaran Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif 

untuk menuntaskan materi belajarnya, Kelompok dibentuk dari siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

2. Sementara itu, Media Gambar adalah dalam proses belajar mengajar 

kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam 

kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang disampaikan dapat di bantu 

untuk menghadirkan media sebagai perantara. Media merupakan alat 

saluran komunikasi.  

3. Hasil belajar biologi adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran biologi dengan pokok bahasan sistem pernapasan 

pada manusia di kelas XI SMA. Dengan kata lain, hasil belajar biologi 

adalah capaian peserta didik setelah diadakannya evaluasi pembelajaran 

biologi terhadap materi tertentu. 

 

 


