
 

 
 

BAB   I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam membangun peradaban 

bangsa. Pendidikan merupakan salah satu asset untuk membangun sumber daya 

manusia yang berkualitas. Lewat pendidikan bermutu, bangsa dan Negara akan 

terjunjung tinggi martabat dimata dunia(Shoimin, 2014:20). 

Kewajiban pendidikan tidak hanya sekedar pada transfer ilmu, akan tetapi 

juga dituntut untuk mengubah perilaku, memberikan dorongan yang positif sehingga 

peserta didik termotivasi  dalam mengikuti proses pembelajaran serta menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik  bisa berkembang semaksimal 

mungkin. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan yang terdapat dalam undang-

undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yakni: 

Mengembangkan kemampuan dan  membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

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

berlimu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 

dan bertanggungjawab(UU RI.No. 20 Tahun 2003, 2006, h.8). 

Berdasarkan sistem pendidikan nasional tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

fungsi pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia.Selain itu, pendidikan juga dapat mendorong peningkatan kualitas manusia 

dalam meningkatkan kompetensi kognitif, afekif maupun psikomotorik melalui 

kemampuan yang telah dimiliki. 
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Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, mutu guru merupakan salah 

satu komponen yang mempunyai peranan penting. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan cara memperbaiki proses 

pembelajaran. Berbagai konsep dan wawasan baru tentang pembelajaran disekolah 

telah muncul dan berkembang seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Guru sebagai pendidik yang menduduki posisi penting dalam dunia 

pendidikan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan konsep-konsep baru tentang 

pembelajaran. 

Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada peserta didik. Pembelajaran Tematik lebih menekankan pada 

keterlibatan peserta didik dalam proses belajar secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan 

terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. 

Kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk bersikap aktif, kreatif dan 

inovatif dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. Keberhasilan proses 

kegiatan pembelajaran Tematik dapat diukur dari keberhasilan peserta didik yang 

mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, 

penguasaan materi serta Hasil Belajar belajar peserta didik. Semakin tinggi 

pemahaman dan penguasaan materi serta Hasil Belajar belajar maka semakin tinggi 

pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil Belajar dan keaktifan belajar memiliki 

hubungan kesebandingan dengan peningkatan mutu pendidikan, yaitu apabila 

dikehendaki peningkatan Hasil Belajar belajar maka dibutuhkan keaktifan belajar 
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yang lebih besar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Namun dalam 

kenyataannya dapat dilihat bahwa Hasil Belajar belajar Pembelajaran Tematik yang 

dicapai peserta didik masih rendah. 

Pola pembelajaran kooperatif dapat memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bekerjasama dengan sesama peserta didik dalam menyelesaikan tugas-

tugas. Pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) merupakan model 

pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerjasama 

dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Pembelajaran 

kooperatif itu sendiri memiliki berbagai macam metode pembelajaran yang 

diharapkan mampu memperbaiki proses belajar mengajar khususnya dalam mata 

pelajaran Tematik. Salah satu dari pola pembelajaran kooperatif yang akan diterapkan 

oleh peneliti adalah model Two Stay Two Stray (TSTS) atau Dua Tinggal Dua Pergi. 

Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada wali 

kelas Vb (Ibu Masnia, S.Pd.I) dan peserta didik kelas Vb di MIN 1 Kendari pada 

tanggal 2 Februari 2020 diperoleh bahwa, “ Selama ini guru yang mengajarkan mata 

pelajaran Tematik kelas Vb jarang sekali menggunakan pendekatan kooperatif 

termasuk model Two Stay Two Stray. Guru masih menggunakan metode 

pembelajaran yang bersifat konvensional antara lain dengan menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Beberapa peserta didik mengatakan 

bahwa guru masih mendominasi pembelajaran di kelas yang mana kesemuanya itu 

membuat peserta didik merasa jenuh dan kurang ada semangat atau ketertarikan 

untuk menyukai pelajaran Tematik. Tetapi bagaimanapun juga dalam metode 

pembelajaran tidak lepas dari penyampaian materi (ceramah) oleh guru karena tanpa 
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penjelasan dari guru, peserta didik tidak akan bisa memahami isi pelajaran. Tetapi 

peserta didik yang  pasif  hanya menerima penjelasan, mendengarkan serta mencatat 

hal-hal penting yang disampaikan oleh guru”(Wawancara tanggal 02 Februari 2020). 

Selain itu, hasil observasi juga menemukan bahwa hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Tematik belumlah memuaskan, hal ini ditunjukkan dengan rata-

rata hasil ulangan harian I adalah 59,14 atau terdapat 16 dari 21 peserta didik 

mendapatkan nilai dibawah KKM 70, dan rata-rata hasil ulangan harian II adalah 

62,65 atau terdapat 15 dari 21 peserta didik mendapatkan nilai dibawah KKM 70. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak semua materi yang disampaikan guru dapat diserap dan 

dipahami oleh peserta didik. Guru Tematik di kelas tersebut menjelaskan bahwa soal-

soal yang diberikan pada ulangan harian sudah pernah dijelaskan pada pembelajaran 

di kelas dan diajarkan dengan selang waktu yang belum begitu lama. Hal ini 

mengindikasikan bahwa materi yang diajarkan guru belum sepenuhnya dipahami oleh 

peserta didik, peserta didik masih kesulitan dalam menguasai materi yang 

disampaikan guru sehingga berakibat pada hasil belajar yang belum 

memuaskan(Observasi tanggal 02 Februari 2020). 

Pembelajaran yang disajikan guru belum memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk aktif dalam pembelajaran, guru belum mampu memilih dan menerapkan 

suatu model pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang peserta didik untuk 

selalu aktif belajar, bertanya, dan menjawab soal. 

Menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kegiatan 

pembelajaran di kelas, dan upaya meningkatkan kembali Hasil Belajar peserta didik, 

maka perlu upaya perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu 
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upaya pembenahan dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang tidak 

membosankan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik difokuskan pada 

pemberian kesempatan peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara aktif, 

artinya pengetahuan ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh peserta didik 

sendiri baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan model  

pembelajaran Two Stay Two Stray.  

Model pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) adalah Model pembelajaran 

kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil 

dan informasi ke kelompok lain. Pembelajaran ini melibatkan seluruh pihak baik guru 

maupun peserta didiknya. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray dapat dijadikan 

alternatif model pembelajaran yang bisa membantu menciptakan suasana belajar yang 

efektif dan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif 

bekerja samadengan teman selain mendengar penjelasan dari guru saja, sehingga 

dengan penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti memandang perlu untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

TWO STAY TWO STRAY  DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

TEMATIK PADA PESERTA DIDIK DI MIN 1 KENDARI”. 

1. 2 Fokus Penelitian 

1.2.1. Guru Pelajaran Tematik yang ada belum optimal menciptakan situasi 

yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. 
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1.2.2. Rendahnya keaktifan dan minat peserta didik pada mata pelajaran 

tematik. 

1.2.3. Hasil Belajar Pelajaran tematik peserta didik yang masih rendah. 

1.2.4. Belum terlihatnya peserta didik yang bekerja kelompok dan berdiskusi. 

1.2.5. Guru belum mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan. 

1. 3 Rumusan Masalah 

1.3.1. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran Two Stay Two Stray 

pada mata pelajaran Tematik Vb di MIN I Kendari ? 

1.3.2. Apakah hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik dapat 

ditingkatkan melalui penerapan metode pembelajaran Two Stay Two 

Stray  di kelas Vb MIN I Kendari ? 

1. 4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Untuk mendeskripsikan proses merencanakan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam 

meningkatkan hasil belajar tematik pada peserta didik di MIN 1 Kendari. 

1.4.2. Untuk mendeskripsikan proses melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam 

meningkatkan hasil belajar tematik pada peserta didik di MIN 1 Kendari. 

1. 5 ManfaatPenelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut : 
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1.5.1. Manfaat teoritis.  

1. Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya terkait 

penggunaan model Two Stay Two Stray dalam pembelajaran tematik di 

MIN 1 Kendari. 

2. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat membantu guru untuk 

memahami hakikat pendidikan secara empirik. 

1.5.2. Manfaat praktis 

1. Bagi peserta didik, meningkatkan motivasi, kreativitas, keterampilan dan 

kerjasama dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator, motivator, 

perencana pembelajaran, pengelola pembelajaran, mediator dan evaluator. 

3. Bagi sekolah, dapat menumbuh kembangkan budaya meneliti di 

lingkungan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

4. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembelajaran tematik. 

1. 6 Definisi  Operasional 

Definisi Operasional penelitian ini adalah : 

1.6.1. Hasil Belajar Tematik adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotor. Jadi dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil dalam bentuk nilai yang diperoleh peserta didik setelah 
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mengalami proses belajar dengan penerapan model  Pembelajaran Two 

Stay Two Stray (TS-TS) pada tema 8 subtema 2. 

1.6.2. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray adalah Metode Kooperatif 

model Two Stay Two Stray adalah model pembelajaran  yang dilakukan 

dengan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4 orang, 2 orang bertugas sebagai tamu untuk mencari 

informasi dari kelompok lain secara terpisah sedangkan 2 anggota lainnya 

tetap di kelompoknya dan bertugas membagi hasil kerja dan informasi 

kepada 2 peserta didik yang bertamu ke kelompok tersebut. 

1. 7 Hipotesis Tindakan 

Adapun hipotesisnya yaitu “Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two 

Stray dapat Meningkatkan Hasil Belajar Tematik tema 8 subtema 2 pada peserta didik 

kelas Vb di MIN 1 Kendari”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


