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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Hasil Belajar  

a. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar terdiri  dari  dua  kata  yaitu:  hasil dan belajar. Hasil berarti 

sesuatu yang diadakan oleh usaha-usaha, sedangkan pengertian belajar adalah 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.5 

Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Hasil belajar merupakan 

“tingkat perkembangan mental” yang lebih baik bila dibanding pada saat 

prabelajar.6Jadi hasil belajar adalah suatu perolehan dari suatu proses dengan 

ditandai dengan perubahan.  

Menurut Oemar Hamalik menyatakan bahwa “Hasil belajar tampak 

sebagai terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan 

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan 

tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap 

kurang sopan menjadi sopan dan sebagainya.7 Belajar merupakan proses yang 

kompleks dan terjadinya perubahan perilaku pada saat proses belajar diamati pada 

                                                           
5 Abdurrahman dan Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2002), h. 37 
6  Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.250-

251. 
7 Oemar Hamalik , Psikologi Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing, 2007), h. 155 
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perubahan perilaku siswa setelah dilakukan penilaian. Tolak ukur perubahan 

keberhasilan siswa biasanya berupa nilai yang diperolehnya. Nilai itu diperoleh 

setelah siswa melakukan proses belajar dalam jangka waktu tertentu dan 

selanjutnya mengikuti tes akhir.8 

Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang 

telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat 

dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Jadi dengan adanya hasil 

belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, 

memahami, memiliki materi pelajaran tertentu.9 

Hasil belajar  adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi 

berupa motivasi dan harapan untuk berhasil dan masukan diri dari lingkungan 

berupa rancangan dan pengelolaan mutivasional tidak berpengaruh terhadap 

besarya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar. Dari 

hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah belajar, proses kognitif 

menghasilkan suatu hasil belajar, hasil belajar tersebut terdiri dari informasi 

verbal, keterampilan intelektual, keterampilan motorik, sikap dan strategi 

kognitif.10 

b. Ciri-ciri hasil belajar yang baik 

Ciri-ciri hasil belajar yang baik sebagai berikut : 

1. Tes hasil belajar yang baik adalah bahwa tes hasil belajar tersebut 

bersifat valid atau memiliki validitas. Kata valid sering diartikan 

                                                           
8  Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme 

Guru Abad 21, h. 123. 
9 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010), h, 42. 
10 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2004) h. 166 
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dengan tepat, benar, sahih, dan absah jadi kata validitas dapat 

diartikan ketepatan, kebenaran, kesahihan, atau keabsahan.  

2. Tes hasil belajar yang baik adalah bahwa tes hasil belajar tersebut 

telah memiliki reliabilitas atau bersifat reliable. Apabila istilah 

tersebut dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur mengenai 

keberhasilan belajar peserta didik, maka sebuah tes hasil belajar dapat 

dinyatakan reliable. 

3. Hasil belajar yang baik adalah bahwa tes hasil belajar objektif, dalam 

hubungan ini sebuah tes hasil belajar dapat dikatakan sebagai tes hasil 

belajar yang objektif, apabila tes tersebut disusun dan dilaksanakan 

“menurut apa adanya”. 

4. Hasil belajar yang baik adalah hasil belajar tersebut bersifat praktis 

dan ekonomis. Bersifat praktis mengandung pengertian bahwa tes 

hasil belajar tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah karena atas itu 

bersifat sederhana, dalam arti tidak memerlukan peralatan yang sulit 

pengadaannya,lengkap dalam arti bahwa tes tersebut telah dilengkapi 

dengan petunjuk mengenai cara mengerjakannya, kunci jawabannya 

dan pedoman skoring serta penentuan nilainya11 

c. Manfat hasil belajar  

Hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan menjadi 

lebih baik, sehingga bermanfaat untuk: 

 

                                                           
11  Anas Sudijono, Evaluasi Pendidikan  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.  93-99. 



13 

 

 

1. Menambah pengetahuan 

2. Lebih memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya 

3. Lebih mengembangkan keterampilannya 

4. Memiliki pandangan yang baru atas sesuatu hal 

5. Lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya. Dapat disimpulkan 

bahwa istilah hasil belajar merupakan perubahan dari siswa sehingga 

terdapat perubahan dari segi pegetahuan, sikap, dan keterampilan. 

2. Hasil Belajar Biologi  

a. Pengertian pembelajaran biologi  

Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat tubuh 

manusia serta mempelajari sekitar lingkungan. Serta memiliki kekhasan dalam 

mengembangkan berfikir logis melalui klasifikasi. Seorang guru biologi perlu 

memotivasi siswanya agar senang belajar biologi, memberi penguatan dan 

memperlihatkan bahwa belajar biologi yang baik bukan dengan cara menghafal.  

Berikut merupakan ciri-ciri sains antara lain :   

1) Obyek kajian berupa benda konkrit dan dapat ditangkap indera. 

2) Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata). 

3) Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. 

4) Menggunakan cara berfikir logis, yang bersifat deduktif artinya berfikir 

dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi ketentuan 

khusus.  
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5) Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum, dimanapun 

diberlakukan.12 

Biologi juga merupakan cabang sains yang mempelajari berbagai 

permasalahan makhluk hidup. Dalam mempelajari sains terdiri dari 3 komponen 

yaitu :   

1) Sikap Ilmiah  

Merupakan sikap yang harus dimiliki untuk berlaku obyektif dan jujur saat 

mengumpulkan dan menganalisa data.  

2) Proses Ilmiah  

Merupakan perangkat keterampilan kompleks yang digunakan dalam 

melakukan kerja ilmiah. Didalamnya terdapat Keterampilan proses yang 

terdiri dari:   

a) Mengobservasi : Mencari gambaran atau informasi tentang objek 

penelitian melalui indera.   

b) Menggolongkan : Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi suatu 

permasalahan. 

c) Menafsirkan : Memberikan arti sesuatu fenomena/kejadian 

berdasarkan atas kejadian lainnya.  

d) Mempraktikkan : Memperkirakan kejadian berdasarkan kejadian 

sebelumnya serta hukum-hukum yang berlaku.  

 

 

                                                           
12  Nuryani, Y. R., Strategi Belajar Mengajar Biologi (Bandung : UPI, 2003), h. 14-15 
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3) Produk ilmiah   

Dengan menggunakan sikap dan proses ilmiah, para ahli memperoleh 

penemuan - penemuan yang dapar berupa fakta atau teori. Produk ilmiah 

sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu dan teknologi. 

Kurikulum biologi menyediakan berbagai pengalaman belajar, untuk 

memahami konsep dan proses sains. Fungsi dan tujuan mata pelajaran bilogi yaitu 

menanamkan kesadaran terhadap keindahan dan keteraturan alam, sehingga siswa 

dapat meningkatkan penguasaan sains dan teknologi. Tujuan dalam mempelajari 

biologi yaitu :   

a) Memahami konsep dan saling keterkaitan antara salingtemas.  

b) Mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk menumbuhkan nilai 

dan sikap ilmiah.  

c) Menerapkan konsep biologi untuk menghasilkan karya teknologi yang 

berkaitan dengan kebutuhan manusia.    

b. Karakteristik Biologi Sebagai Ilmu 

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna karena diberi 

akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia senantiasa memiliki sifat ingin tahu 

sehingga terciptalah berbagai macam ilmu pengetahuan salah satu ilmu yang 

berkaitan dengan makhluk hidup yaitu biologi. Biologi berasal dari kata Bios 

artinya hidup logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang makhluk hidup.  

Adapun karakteristik ilmu pengetahuan biologi yaitu:  

a) Objek kajian berupa benda konkret dan dapat di tangkap oleh panca indra 
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b) Di kembangkan berdasarkan pengalaman empiris (nyata)  

c) Memiliki langkah-langkah sistematis.13 

3. Model pembelajara  

a. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan  secara khas oleh guru. Dengan 

kata lain, model pembelajaran  merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan,  metode, dan teknik pembelajaran.14 

Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas 

yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang 

diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematik dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan dan melakukan aktivitas pembelajaran.15 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita 

gunakan untuk mendesain pola pola mengajar secara tatap muka didalam kelas 

atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan material/perangkat pembelajaran 

termasuk dalamnya buku-buku, film-film, tipe-tipe, program-program media 

komputer, dan kurikulum.16  

                                                           
13  Bagod Suda, Siti Laila, Biologi Sains dalam Kehidupan (Jakarta: Yudistira, 2015), h. 3 
14 Kokom Komulasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi,  (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2010),  h. 57 
15 M. Ibrahim, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya:university press, 2000), h. 2 
16  Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 52. 
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Model adalah bentu dari representasi akurat sebagai proses akual yang 

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang memcoba bertindak 

berdasarkan model tersebut”. Model merupakan interprestasi terhadap hasil 

observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem.17 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang akan 

diberikan untuk mencapai tujuan tertentu.18  

Model merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

dan pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya.19 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas termaksud didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran.  

b. Ciri-ciri Model Pembelajaran  

 Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli 

tertentu. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam 

kelompok secara demokratis.  

                                                           
17  Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,2015) h.64. 
18  Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 227-228.   
19  Isjon, cooperative Learnin (Bandung: Alfabeta 2016) , h. 49 
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2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model 

berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir 

induktif.  

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar di kelas, misalnya model synectic dirancang untuk 

memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang.  

4. Memiliki bagian-bagia model yang dinamakan: (1) urutan langkah 

langkah pembelajaran, (2) adanya prinsip-prinsip reaksi, (3) sistem 

sosial, dan (4) sistem pendukung. Keempat bagian tersebut 

merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu 

model pembelajaran.  

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 

Dampak tersebut meliputi: (1) dampak pembelajaran, yaitu hasil 

belajar yang dapat diukur, (2) dampak pengiring, yaitu hasil belajar 

jangka panjang. 

6. Membuat persiapan mjengajar (desain intruksional) dengan 

pedoman  model pembelajaran yang dipilihnya.20 

4. Model Pembelajaran kooperatif  

a. Pengertian pembelajaran kooperatif  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan partisifasu 

siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam sistem belajar 

yang kooperatif, siswa belajar bekerja sama dengan anggota lainya. Dalam model 

                                                           
20 Rusman, Rusman. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. 

Jakarta: Rajawali Pers. 2014. h. 136 
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ini siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar sendiri dan 

membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. Siswa belajar bersama dalam 

sebuah kelompok kecil dan mereka dapat melakukanya seorang diri.21 

 Pembelajaran kooperatif  merupakan aktifitas belajar yang di organisir 

satu prinsip bahwa pembeajaran harus didasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang di dalamnya setiap 

pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajaranya sendiri dalam dialog untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. 22 

Pembelajaran kooperatif adalah “sistem pengajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta didik 

dalam tugas-tugas terstruktur” kooperatif juga dapat diartikan sebagai suatu 

struktur tugas bersama dalam suatu kebersamaan diantara sesama anggota 

kelompok.23 

Pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke 

dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan 

maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok 

tersebut.24 

Dari beberapa penjelasan mengenai model pembelajaran maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai suatu tujuan 

pembelajaran. Dalam penelitian ini akan dikhususkan pada model pembelajaran 

                                                           

 21 Rusman. Model-Model Pembelajaran ... h. 202-203 
22  Miftahul Huda, Cooperative Learning (Metode, Teknik, Struktur, dan Model oenerapan), 

(yogyakarta : Pusat pembelajaran, 2015 ) h.29 
23  Isjon,  cooperative Learning... h.4 
24  Isjoni, Pembelajaran Kooperatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 23 
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kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) merupakan metode dua tinggal dua 

tamu.25 

b. Prinsip- prinsip pembelajaran kooperatif  

Menurut Roger dan David Johson dalam buku Rusman ada lima unsur 

dasar pembelajaran koperati (cooperatif learning),yaitu sebagai berikut : 

1. Prinsip ketergantungan fositif (pisitive interdependence) yaitu dalan 
pembelajaran koperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas 
tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut.  

2. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu 
keberhasilan kelompok sangan tergantung dari masing- masing 
anggota kelompoknya, Oleh karena itu, setiap anggota kelompok 
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dukerjakan dalam 
kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus 
dikerjakan dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan. 

3. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaktion), yaitu 
memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok 
untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling 
memberi dan menerima informasi dari kelompok lain.  

4. Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu 
melatih siswa untuk dapat berpartisifasi aktif dan berkomunikai 
dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khususnya 

bagi kelompk untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil 

kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa kerjasama dengan lebih 

efektif.26 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Adapun tujuan utama dalam penerapan model belajar mengajar 

cooperative learning adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok 

bersama teman – temannya dengan cara saling  menghargai pendapat dan 

                                                           
25  Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), h. 93. 
26 Rusman. Model-Model Pembelajaran.... h.212 
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memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasanya 

dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok.27 

Menurut Slavin ada tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik 

cooperative learning yaitu: 

1. Penghargaan kelompok. 

Penghargaan kelompok  diperoleh jika kelompok mencapai skor 

diatas criteria yang ditentukan. 

2. Pertanggung jawaban individu. 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari 

semua anggota kelompok. Pertanggung jawaban tersebut menitikberatkan 

pada aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar.  

3. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. 

Cooperative learning menggunakan metode skoring yang 

mencakup nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang 

diperoleh siswa dari yang terdahulu. Dengan metode skoring ini setiap 

siswa baik yang berprestasi baik rendah, sedang, tinggi sama – sama 

memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik untuk 

kelompoknya.28 

 

 

 

                                                           
27 Isjoni, Cooperatif Learning, (Efektifitas Pembelajaran Kelompok), ( Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 21 
28 Rober E. Slavin, Coperative Learning : Teori, Riset, dan Praktik, ( Bandung: Nusa Media, 

2009), h. 10 
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5. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

a. Pengertian Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) adalah sebuah model 

pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk lebih berperan aktif 

dalam proses belajar mengajar, karena siswa akan lebih banyak berperan sendiri. 

Two Stay Two Stray (TSTS) merupakan salah satu dari pembelajaran kooperatif.29 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray ini tujuannya untuk memberikan 

kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan 

kelompok lain.30 Model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat dikombinasikan 

dengan teknik kepala bernomor, dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan 

tingkatan umur dan memungkinkan setiap kelompok untuk saling berbagi 

informasi dengan kelompok-kelompok lain.31 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray merupakan model pembelajaran 

yang diawali dengan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk guru 

memberikan tugas berupa permasalahan-permasalah yang harus mereka 

diskusikan jawabannya. Setelah diskusi, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya untuk bertemu dengan kelompok yang lain. Anggota 

kelompok yang tidak mendapat tugas sebagai duta (tamu) mempunyai kewajiban 

menerima tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja 

kelompoknya kepada tamu tersebut. dua orang yang bertugas sebagai tamu 

                                                           
29  Komang Sudarman, Pengaruh Model Kooperatif Two Stay Two Stray Terhadap Hasil 

Belajar IPA. Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 2 No. 1 Tahun 2014. h. 
4. 

30  Zainal Aqib, Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual, h.35.  
31 Miftahul, Huda, Cooperative Learning ..... h.65 
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diwajibkan bertamu kepada semua kelompok. Jika mereka telah selesai 

mengerjakan tugasnya, mereka kembali kekelompoknya masing-masing. 32 

Model ini biasa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan usia peserta didik. Model TSTS merupakan sistem pembelajaran 

kelompok yang bertujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung 

jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama 

lain untuk berprestasi. Model ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan 

baik.33 Model pembelajaran ini akan berhasil jika komunikasi antara guru dan 

siswa terjalin. Pembelajaran ini melibatkan seluruh pihak baik guru maupun 

siswanya. Sesungguhnya model pembelajaran ini bisa digunakan jika guru bisa 

lebih memahami situasi siswa dan kondisi siswanya.  

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pembelajaran tipe Two Stay Two Stray 

ini dapat mengkomunikasikan materi pelajaran dengan cara berbagi informasi.  

Dapat disimpulkan bahwa pada model pembelajaran Two Stay Two Stray ini siswa 

diharapkan dapat aktif dalam proses pembelajaran karena siswa di berikan 

tanggung jawab terhadap materi yang diberikan oleh guru (materi yang diberikan 

berbeda untuk setiap kelompok), kemudian menyampaikan informasi/materi 

tersebut kepada tamu. 

Menurut peneliti model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) sangat 

cocok digunakan pada pembelajaran Biologi khususnya pada pokok bahasan 

sistem pernapasan manusia,dikarenakan model pembelajaran tersebut dapat 

                                                           
32  Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, h.64 
33  Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 

Paradigmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 207. 
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meningkatkan kerjasama antar peserta didik  untuk saling membantu, 

memecahkan masalah bersama-sama, serta mencari solusi atas permasalahan. 

a. Langkah-langkah pembelajaran Two Stay Two Stray 

Berdasarkan langkah-langkah model two stay two stray Menurut (Aris 

Shohimin) yaitu : 

1) Siswa dibagi kelompok, satu kelompok terdiri atas empat siswa. 

2) Siswa diberikan materi permasalahan. 

3) Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan materi 

permasalahan. 

4) Setelah selesai, dua siswa dari masing-masing kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke 

kelompok yang lain. 

5) Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. 

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

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

7) Kelompok memcocokkan dan membahas hasil- hasil kerja mereka. 

8) Evaluasi34 

b. Kelebihan Pembelajaran Two Stay Two Stray 

1) Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan 

2) Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna 

                                                           
34  Ayu Wulansari Utomo, Mustaji, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two 

Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ipa Materi Suhu Dan 

Perubahannya Bagi Siswa Kelas Vii Di Smpn 2 Buduran Sidoarjo.  
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3) Lebih berorientasi pada keaktifan. 

4) Diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya 

5) Menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. 

6) Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. 

7) Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. 

c. Kekurangan Pembelajaran Two Stay Two Stray 

Kelemahan model pembelajaran Two Stay Two Stray yaitu : 

1) Membutuhkan waktu yang lama. 

2) Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. 

3) Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana dan tenaga). 

4) Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas.35 

6. Media  

a. Pengertian media  

Media adalah bentuk jamak dari “medium” yang berasal dari bahasa latin 

“medius”  atau kata lain “in between” yang berarti tengah atau antara secara 

harpia media berarti perantara atau pengantar. Jadi media berarti berada di tengah 

atau diantara dua hal, yaitu yang menulis/membuat media. Ada banyak pengertian 

yang diberikan oleh para ahli, antara lain : 

 Media adalah mencakup semua sumber yang di perlukan untuk 

melakukan komunikasi denga si belajar, bisa berupa perangkat keras seperti 

komputer, televisi, proyektor, dan perangkat lunak yang di gunakan pada 

                                                           
35  Komang Adi Wijana, Gede Raga, Wayan Suwatra, Pengaruh Model Pembelajaran Tsts 

Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas V Sd Di Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten 

Buleleng, Jurusan Pgsd Vol 2 No 1 2014 
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perangkat-perangkat keras. media atau medium sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan pesan, seperti televisi, film, foto, radio, rekaman 

audio, gambar yang di proyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah 

media komunikasi. Media atau alat bantu apabila digunakan sebagai alat dalam 

hubungna komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal. 36 

 Dari pendapat- pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa media adalah 

sebuah alat bantu atau alat perantara yang di gunakan dalam pembelajaran seperti, 

foto, radio, rekaman audio, gambar yang di proyeksikan, bahan-bahan cetakan, 

dan sejenisnya. 

7. Teori Media Gambar  Sebagai Salah Satu Media Pembeaajaran 

a. Pengertian Media Gambar 

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. Media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara 

yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan.37 

Media gambar merupakan salah satu media yang paling umum digunakan 

di dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena peserta didik lebih 

menyukai gambar daripada tulisan, apalagi jika gambar dibuat dan disajikan 

sesuai dengan persyaratan yang baik, hal ini akan menambah semangat peserta 

didik dalam mengikuti proses pembelajaran.  

                                                           
36  Hadi Machmud, media pembelajaran, (kendari : Istana Profesional 2006) h.28-30 
37  Rudi Susilana, Media Pembelajaan, (Bandung:  Wacana Prim, 2009) h. 6 
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Gambar ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat 

divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkrit dan realistis. 

Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil yang 

diragakan lebih mendekati kenyataan melalui foto yang diperlihatkan kepada 

anak-anak, dan hasil yang diterima oleh anak-anak akan sama. Media gambar 

adalah berbagai peristiwa atau kejadian, objek yang dituangkan dalam bentuk 

gambar-gambar, garis, kata-kata, simbol-simbol, maupun gambaran.38 

Diantara media pembelajaran, 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. 

b. Prinsip-prinsip pengunaan Mendia  

Dalam menggunakan media hendaknya guru memperhatikan sejumlah 

prinsip tertentu agar penggunaan media tersebut dapat mencapai hasil yang baik. 

Adapun prinsip-prinsipnya antara lain adalah: 

1) Menentukan jenis media dengan tepat. 

2) Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. 

3) Menyajikan media dengan tepat. 

4) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, empat 

dan situasi yang tepat.39 

                                                           
38  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 30.  
39 Nana Sudjana, Proses Belajar Mengajar, (Bandung:PT Remaja Roesdakarya, 1991), h. 

104 
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Didalam proses pembelajaran, ada enam hal yang harus diperhatikan oleh 

guru dalam menggunakan media gambar, yaitu: 

1. Seorang guru harus memperhatikan kejelasan materi yang digambarkan / 

dituliskan 

2. Seorang guru harus yakin bahwa semua murid dapat melihat sketsa itu dan 

menghilangkan segala yang merintangi pandangan mereka. 

3. Menggunakan beraneka raga warna supaya lebih menarik. 

4. Keaslian gambar, sumber yang digunakan hendaklah menunjukkan 

keaslian atas situasi yang sederhana. 

5. Gambar harus membawa pesan yang cocok untuk tujuan pengajaran yang 

sedang dibahas, bukan dari segala bagusnya saja tetapi yang enting gambar 

tersebut membawa pesan tertentu. 

6. Gambar harus dinamis sesuai dengan aktifitas tertentu.40 

c. Jenis-Jenis Media Gambar 

1) Stick Figura 

Stick figura adalah jenis gambar yang paling sederhana dan hampir 

setiap guru dengan mudah dapat memperolehnya, gambar Stick figura sepintas 

seperti gambar anak-anak karena hanya terdiri garis dan lingkaran sehinga 

dengan mudah setiap pembelajaran (guru) dapat mengambarkan langsung 

dipapan tulis. 

 

  

                                                           
40   Fuad Bin Abdul Aziz Al-Syahab, Quantum Teaching, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2002), 

h.108 
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2) Sketsa  

Sketsa adalah pengambaran pokok- pokok objek dengan goresan atau 

polesa tinta yang esensial secara spontanitas, untuk meberi kesan-kesan atau 

penekanan tertentu. Sketsa dapat di beri sedikit arsiran dengan mengunakan 

garis atau balok hitam sesuai keinginan si pembuat sketsa merupakan gambar 

sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagaian-bagian pokok tanpa detail.  

3) Gambar Bentuk  

Gambar bentuk atau gambar yang mengambil obyeknya dari betuk-

bentuk alam, oleh karena itu bentuk gambar hampir modelnya, maka dalam 

pembuatan jenis gambar ini sangat dituntut ketepatan dn kemiripan dengan 

benda aslinya. 

4) Ilustrasi 

Ilustrasi adalah gamber yang dapat menceritakan suatu peristiwa atau 

kejadian goresanya sederhana, namun memiliki peran yang kuat untuk 

menjelaskan maksud cerita. Garis – garisnya ekspresip, memberi kesan hidup 

dan bergerak. Gambar ilustrasi biasanya mudah untuk di terjemahkan untuk 

kata-kata atau kalimat.  

5) Poster  

Poster adalah gabungan dari gambar dan tulisan ringkas dalam satu 

bidang gambar, gambar yang memiliki nilai-nilai estensi agar dapat menarik 

perhatian orang yang melihat. Poster berfungsi sebagai sarana penyalur 

informasi yang bersifat mengaja, memberi saran atau memperkenalkan sesuatu 

kepada orang lain.   
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6) Foto  

Pengunaan foto sebagai media pembelajaran bersifat realistik dan 

akurat. Gambar yang tertera dalam sebuah foto merupaka rekaman dari objek 

yang sebenarnya. Oleh karena itu foto dapat memberikan informasi secara 

aktual dan meyakinkan. 

7) Flash Card 

Media pembelajaran ini berisi kata-kata, gambar atau kombinasinya 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan perbendaharaan kata-kata dalam 

pembelajaran terutama pembelajaran bahasa khususnya bahasa asing.  

8) Folder  

Folder biasa juga di sebut dengan brosur, adalah gambar-gambar yang 

mnyajikan informasi melalui selembar kertas yang dilipat-lipat. Pada lipatan 

paling depan diberi gambar yang menarik dan halaman berikutnya adalah 

menyajikan informasi melalui tulisan atau gambar. Folder atau brosur apabila 

di lihat dapat benyerupai buku.  

9) Kartun dan Karikatur 

Kartun dan Karikatur adalah jenis media gambar yang lucu, sehingga 

banyak disuyankai orang. Dalam penampilanya gambar selalu mengunakan 

simbol-simbol dan interpretative yang kadang-kadang agak berlebihaan untuk 

menyampaikan pesan atau sikap terhadap sesuatu, seseorang situasi atau 

kejadian tertentu.41  

 

                                                           
41  Hadi Machmud, media pembelajaran.....h. 66-74 
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d. Kelebihan Media Gambar 

1) Sifatnya konkrit, gambar lebih realitis menunjukkan masalah 

dibandingkan dengan verbal semata. 

2) Gambar dapat menngatasi batasan ruang dan waktu. Peristiwa 

peristiwa yang terjadi dimasa lampau bisa kita lihat seperti apa 

adanya. 

3) Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

4) Gambar dapat memperjelas suatu masalah. 

5) Bisa menampilkan gambar, grafik atau diagram. 

6) Bisa dipergunakan di dalam kelas, dirumah maupun dalam 

perjalanan dalam kendaraan. 

7) Dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang. 

8) Dapat dipergunakan untuk memberikan umpan balik. 

e. Kelemahan Media Gambar 

1) Gambar hanya menekankan persepsi indera mata. 

2) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran. 

3) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

4) Gambar sulit dicari karena sejarah mempelajari masa lalu, dan 

kejadian masa lalu sulit untuk diabadikan. 

5) Tidak semua kejadian masa lalu dapat dibuat gambarnya.42 

 

                                                           
42  Arif  S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan ( Pengertian, Pengembangan, dan 

pemanfaatannya ), (Jakarta: Pustekom Dikbud dan PT. RajaGrafindo Persada, 2002)  h. 29 - 30 
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B. Penelitian Relevan 

Dalam kegiatan penelitian ini penulis telah melaksanakan penelusuran 

dan kajian terhadap berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan atau 

relevansi materi pokok permasalahan dalam penelitian  ini. Hal tersebut 

dimaksudkan agar arah atau fokus penelitian ini tidak terjadi pengulangan dari 

peneliti sebelumnya, melainkan mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti . 

selain itu kegiatan penelusuran sumber berguna untuk membangun kerangka 

teoritik yang mendasari kerangka berfikir peneliti kaitannya dengan proses dan 

penulisan laporan hasil penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa 

sumber sebagai rujukan perbandingan : 

1. Ranty Kumalasari (2011) dalam sripsinya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 

Klegen Dengan Menggunanakan Model Pembelajaran  Kooperatif  Tipe Two 

Stay Two Stray (TSTS)” Pelaksanaan tindakan dilakukan dalam 2 siklus. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan observasi. Data 

hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

bersamaan penelitai Ranty Kumalasari , dengan yang penulis lakukan adalah 

terletak pada variabel independen-nya yaitu sama-sama mebahas tentang 

model pembelajaran Two stya Two stray  serta mengunakan pendekatan 

kuantitatif sedangkan perbedaan terletak pada dependen variabel-nya  yaitu 

meningkatkan prestasi belajar matematika sedangkan peneliti ini dependen 

variabel-nya yaitu hasil belajar biologi.  
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2. Asep Dedy Sutrisno “penelitianya yang berjudul Model Pembelajaran Two 

Stay Two Stray (Tsts)  Dan Pemahaman Siswa Tentang Konsep  Momentum 

Dan Impuls”  Pemahaman konsep siswa diukur dengan tes diagnosis berupa 

tes pilihan ganda dengan menggunakan skala Certainty of Response Index 

(CRI). Metode penelitian adalah Quasi Experimental dengan desain One 

Group Pretest Posttest yang melibatkan 37 orang siswa. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pemahaman konsep siswa SMA pada materi momentum 

dan impuls setelah pembelajaran meningkat, yaitu 16,8% pada pretest 

menjadi 70,6% pada posttest.  

Persamaan penelitai Asep Dedy Sutrisno, dengan yang penulis lakukan 

adalah terletak pada variabel independen-nya yaitu sama-sama mebahas 

tentang model pembelajaran Two stya Two stray, sedangkan perbedaan 

terletak pada dependen variabel-nya  yaitu kemampuan memahami materi 

momentum dan implus serta mengunakan pendekatan kualitatif sedangkan 

peneliti ini dependen variabel-nya yaitu hasil belajar biologi dan mengunakan 

pendekatan kuantitatif. 

3. Salma (2015) dalam skripsi yang berjudul “Penggunaan Media Gambar Dan 

Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan  Kemampuan Mengidentifikasi 

Organ  Pernapasan Manusia  Pada Siswa  Kelas V SDN 4 Jepon. Metode 

penelitiannya adalah metode kualitatif yaitu mendiskripsikan seluruh 

tindakan yang dilakukan guru dalam persiapan, proses pembelajaran siklus 1 

dan siklus 2 dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan. 
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Persamaan skripsi Salma, dengan yang penulis lakukan adalah terletak pada 

variabel independen- nya yaitu sama-sama memakai media gamabr 

sedangkan perbedaan terletak pada dependen variabel-nya yaitu kemampuan 

Mengidentifikasi organ pernapasan serta menggunakan metode kualitatif 

sedangkan peneliti ini dependen variabel-nya yaitu hasil belajar biologi dan 

menggunakan metode kuantitatif.  

C. Kerangka Fikir  

Pada kondisi awal, salah satu indikator penyebab rendahnya prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Biologi kelas XI di SMA Negeri10 Konawe 

Selatan adalah kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hal ini ditambah dengan metode pembelajaran yang digunakan 

guru masih bersifat konvensional, yaitu metode ceramah, tanya jawab dan 

penugasan.  

Setelah peneliti mengetahui kondisi proses belajar mata pelajaran Biologi 

kelas XI di SMA N 10 Konsel yakni masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan gurunya saat menyampaikan materi pelajaran, siswa mengantuk 

saat proses pembelajaran berlangsung dan siswa yang sibuk mengobrol sendiri 

diluar materi saat guru menerangkan materi pelajaran. Sehingga berdampak pada 

prestasi belajar siswa yang kurang memuaskan.  

Solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang 

lebih efektif salah satunya dengan model pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran kooperatif memanfaatkan kecenderungan siswa untuk berinteraksi. 
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Peran guru pada pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator, memberi penguatan 

dan bimbingan pada siswa dalam berdiskusi. Model pembelajaran kooperatif yang 

akan peneliti lakukan adalah tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dan Media Gambar. 

Seperti yang di ketahui model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) ini 

memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi 

dengan kelompok lain. 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat membandingkan kedua 

model pembelajaran tersebut, yaitu model pembelajara Two Stay Two Stray dan 

Media Gambar yang diharapkan memberikan gambaran tentang hasil belajar yang 

dihasilkan dari kedua model tersebut. Untuk lebih jelaskan kerangka pikir tersebut 

diatas penelitian dapat visualisasikan secara skematik sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model pembelajaran 
Two Stay Two Stray dan Media 

Gambar  
 

Two Stay Two Stray Media Gambar  
 

Proses Kegiatan Belajar 

Mengajar 

Post-test Post- test 

Uji-t 

Menemukan Metode pembelajaran  Yang 

efektif meningkatkan  Hasil Belajar Siswa 

Pree-test Pree-test 
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D.  Hipotesis Penelitian  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.43 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Sray XI IPA 

SMA Negeri 10 Konawe Selatan 

2. Ada perbedaan hasil belajar kognitif siswa sebelum dan sesudah penerapan 

model pembelajaran yang mengunakan media gambar XI IPA SMA Negeri 

10 Konawe Selatan. 

3. Terdapat interaksi dan perbedaan hasil belajar biologi siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Sray dan 

model pembelajaran yang mengunakan media Gambar XI IPA SMA Negeri 

10 Konawe Selatan.  

 

 

 

 

 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Alfabeta, Bandung, 2009, h.96 


