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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Hakikat Hasil Belajar Peserta Didik 

2.1.1. Deskripsi Belajar  

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan suatu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan 

seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran ( sasaran peserta didik ) dan 

siapa saja bisa melaksanakannya, sedangkan belajar menunjuk pada apa yang 

harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar atau hanya orang-orang tertentu yang 

dapat melakukannya. 

Belajar adalah kegiatan yang memperoleh dan merupakan unsur sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini 

berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian itu amat bergantung pada proses 

belajar yang dialami peserta didik, baik ketika ia berada di sekolah maupun 

dilingkungan rumah atau keluarga sendiri (Muhibbinsyah,2018:87) 

Menurut pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses 

perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan(Slameto, 2019:2) 
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Durton mengartikan belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu 

sebagai hasil interaksi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan 

menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungan secara memadai, 

”Learningis achange the individual due to interaction of that individual and his 

environments which fills a need and makes him capable of dealing adequality 

with his environment” (Mutadi, 2007:12) 

Menurut Hilgrad dan Bower, belajar (to learn) memiliki arti :to go 

knowledge, comprehension, or masteryof trough experience or study, to fix in the 

mind or memory; memorize ;to acquire trough experience, to become in forme of 

to find out. Menurut definisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh 

pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui ,pengalaman, mengingat, 

menguasai penglaman, dan  mendapatkan informasi atau menemukan . Dengan 

demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan 

pengusaan tentang seseuatu(Baharuddin, 2010:13) 

Menurut James O.Wittaker mengemukakan bahwa belajar adalah proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman(Aunurahman, 2009:35) 

Dengan demikian pemahaman definisi dan pendapat – pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri  seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai 

bentuk seperti perubahan  pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan , kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada 

pada individu yang belajar. 
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2.1.2. Deskripsi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan belajar di 

sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha yang di lakukan secara 

sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut 

dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil 

belajar peserta didik. Hasil belajar terkumpul dalam himpuna hasil belajar kelas. 

Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil belajar suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar di akhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi peserta didik, hasil belajar 

merupakan berakhirnya panggal dan puncak proses belajar(Dimyati, 2010:3). 

Menurut Kusnandar mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari 

proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang 

tersusun secara terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan ataupun tes 

perbuatan(Kusnandar, 2005:2) Sedangkan menurut Agung, hasil belajar adalah 

hasil yang diperoleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran(Agung, 

2005:75) 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menguasai 

sejumlah materi pelajaran yang telah diajarkan guru kepada peserta didik 

terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan setelah peserta didik 

mengalami proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk nilai atau angka. 
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2.1.3. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Benyamin S. Bloom membagi hasil belajar kedalam tiga ranah, yaitu  

kognitif, ranah efektif dan psokomotorik. 

1. Ranah kognitif  

Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek yakni: 

1) Pengetahuan (knowledge) 

Tipe hasil pengetahuan termaksud kognitif tingkat rendah.Namun tipe 

hasil belajar ini menjadi persyaratan bagi tipe hasil belajar berikutnya. 

Misalnya hafal suatu rumus akan menyebabkan paham bagaimana 

menuangkan rumus tersebut ,hafal-hafal kata-kata akan memudahkan 

dalam membuat kalimat. 

2) Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman dapat dilihat dari kemampuan individu dalam menjelaskan 

suatu masalah atau pernyataan. 

3) Aplikasi ( application) 

Apliksi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongret atau situasi 

khusus. Abstraksasi tersebut mungkin berupa ide teori atau petunjuk 

teknis menerapkan abstraksi kedalam situasi lama akan beralih menjadi 

pengetahuan hafalan atau keterampilan . 

4) Analisi (analsys) 
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Analis adalah usaha memilih suatu integritas menjadi unsur-unsur atau 

bagian bagian susunanya. Analisis merupakan kecakapan  yang 

kompleks, yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. 

5) Sintesis  

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam bentuk menyeluruh 

disebut sistematis. Berpikir sistematis adalah perpikir dirvergen di mana 

menyatukan unsur-unsur menjadi integritas. 

6) Evaluasi (evaluatif) 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan metode 

dan lain-lain. 

2. Ranah efektif. Ranah efektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe 

hasil belajar efektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru, kebiasaan belajar dan hubungn social. 

3. Ranah psikomotorik. Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk 

(skill) dan kemampuan bertindak individu(Nana Sidjana:23) 

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tujuan hasil belajar adalah mengevaluasi kemampuan yang dimiliki oleh peserta 

didik yang mencakup aspek kognitif, aspek efektif, dan  aspek psikomotorik  

pada mata pelajaran di Sekolah Dasar setelah melalui proses belajar 

menggunakan metode pembelajaran. Aspek kognitif yang ditunjukan dengan 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan ujian tertulis yang berkaitan 
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dengan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki 

peserta didik. Aspek efektif dan psikomotor yang ditinjau dari sikap peserta didik 

pada saat pembelajaran. 

2.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil  Belajar Peserta Didik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari dalam 

(Internal) dan faktor dari luar (Eksternal). 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang 

dapat mempengaruhi akademik anak. Faktor ini dibedakan menjadi dua 

macam yakni: 

1) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis yang dimaksud adalah faktor yang berhubungan 

dengan kesehatan dan panca indera seperti keadaan badan dan panca indera. 

Keadaan fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi peserta didik 

dalam menyelesaikan program studinya. Untuk menempuh studi yang baik, 

peserta didik perlu memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. 

Adapun upaya memelihara kesehatan tubuh adalah dengan cara mengatur 

pola makan sehat, pola tidur dan olahraga secara teratur. 

Panca indera merupakan pemegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran seperti mata dan telinga karena sebagian besar hal-hal yang 

dipelajari oleh manusia pasti selalu melalui penglihatan dan pendengaran. 

Dengan demikian, seorang anak yang memiliki kecacatan fisik atau bahkan 

cacat mental akan menghambat dirinya dalam menerima pelajaran sehingga 
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pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar anak tersebut(Wawan 

Sarwitos, 2001:204) 

2) Faktor Psikologis 

Adapun faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik adalah faktor Intelegence dan faktor sifat. Pada umunya, prestasi 

belajar yang ditampilkan peserta didik berkaitan dengan tingkat kecerdasan 

yang dimiliki peserta didik. Adapun hakikat Intelligence adalah kemampuan 

untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan 

suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan untuk menilai 

keadaan diri secara kritis dan objektif. 

Taraf Intellegence sangat mempengaruhi kemampuan akademik 

seorang peserta didik, dimana peserta didik yang memiliki taraf kecerdasan 

yang tinggi mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi 

belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki taraf 

kecerdasan yang rendah akan mengalami prestasi belajar yang rendah. 

Namun, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin jika peserta didik dengan taraf 

kecerdasan yang rendah memiliki prestasi yang tinggi, begitupun 

sebaliknya(Suharsimin & Safridun, 2004:275) 

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 peserta didik dalam 

menampilkan prestasi belajar peserta didik. Sikap peserta didik yang posistif 
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terhadap pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam 

proses belajar mengajar di sekolah(Nana Sudjana, 2007:39) 

2. Faktor Eksternal 

Selain faktor dari dalam diri peserta didik, ada beberapa hal lain dari luar 

diri peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar peserta 

didik antara lain: 

1) Faktor Lingkungan Keluarga 

1. Faktor sosial ekonomi keluarga. Dengan sosial ekonomi yang memadai, 

seseorang lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih 

baik mulai dari buku, alat tulis hingga pemilihan sekolah. 

2. Pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan 

tinggi lebih cenderung memperhatikan dan memahami pentingnya 

pendidikan bagi anak-anaknya, dibandingkan dengan orang tua yang 

tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi(Wirawan Sarwitos, 

2001:206) 

2) Faktor Lingkungan Sekolah 

1. 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. 

2. Kompetensi guru dan peserta didik. Kualitas guru dan peserta didik 

sangat penting dalam meraih hasil belajar. Kelengkapan sarana dan 

prasarana tanpa disertai kinerja yang baik dari para penggunanya akan 
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sia-sia belaka. Bila seorang peserta didik merasa kebutuhanya untuk 

berprestasi dengan baik disekolah terpenuhi , misalnya dengan 

tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas maka peserta 

didik akan memperoleh iklim belajar yang menyenangkan. Dengan 

demikian, peserta didikakan termotivasi untuk terus menerus 

meningkatkan kemampuan belajarnya(Euis Kurniawati, 2009:140) 

3. Kurikulum dan metode mengajar. Metode 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 metode pembelajaran yang aktif, 

bijaksana, tegas, memiliki disiplin tinggi dan mampu membuat peserta 

didik menjadi senang akan pelajaran, maka kemampuan akademik 

peserta didik akan cenderung tinggi, paling tidak peserta didik tersebut 

tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran(Nana Sudjana, 

2007:41) 

2.2. Hakikat Metode Two Stay Two Stray 

2.2.1. Tinjauan Tentang Model Pembelajaran 

 Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan 

pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, 

baik secara individual atau secara kelompok agar tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan, seorang guru harus mengetahui berbagai 

metode(La Hadisi, 2009:47) Metode pembelajaran merupakan bagian dari 

strategi intruksional. Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk 
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menyajikan, menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan kepada peserta 

didik untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak setiap metode pembelajaran 

sesuai digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu(Martinis Yamin, 

2013:145) 

Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan 

pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, 

baik secara individual atau secara kelompok(Ahmad Sabri, 2007:49) Selain itu, 

metode juga dapat diartikan sebagai cara yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan strategi(Wina Sanjaya, 2009:127) 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa metode pembelajaran 

adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan oleh guru dalam menyajikan materi 

pelajaran baik dilakukan secara kelompok atau individu agar peserta didik mudah 

memahami materi yang diajarkan. 

Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam 

penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Metode yang digunakan guru harus dapat membangkitkan motivasi,    

minat dan gairah belajar peserta didik. 

2) Metode yang digunakan harus dapat merangsang keinginan peserta didik 

untuk belajar lebih lanjut seperti melakukan inovasi dan ekspotasi. 

3) Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk mewujudkan hasil karyanya. 

4) Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan 

kepribadian peserta didik. 

5) Metode yang digunakan harus dapat mendidik peserta didik dalam teknik 

belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. 

6) Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan 

nilai-nilai sikap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari(Ahmad Sabri, 

2007:49-50) 
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Beberapa pertimbangan yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih 

metode pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti 

berdasarkan pada penetapan sebagai berikut: 

1) Tujuan pembelajaran 

2) Pengetahuan awal peserta didik 

3) Bidang studi, pokok bahasan dan aspek 

4) Alokasi waktu dan sarana penunjang 

5) Jumlah peserta didik 

6) Pengalaman dan kewibawaan pengajar(Martinus Yamin, 2013:146) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model  

pembelajaran adalah cara atau teknik yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

menyajikan atau menyampaikan suatu materi yang diajarkan kepada peserta 

didik dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

2.2.2 Pengertian Two Stay Two Stray 

Salah satu pembelajaran kooperatif adalah metode Two Stay Two Stray 

(TSTS) atau dua tinggal dua tamu. Struktur two stay two stray memberi 

kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi dengan 

kelompok lain. 

Metode two stay two stray “dua tinggal dua tamu” yang dikembangkan 

oleh Spencer Kagan 1992. 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 belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan 

individu. Peserta didik bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan 
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yang lain. Padahal dalam kenyataan hidup diluar sekolah, kehidupan dan kerja 

manusia saling bergantung satu sama lainnya. Metode two stay two stray ini 

lebih mengarahkan partisipasi peserta didik dalam rangkamengembangkan 

potensi kognitif dan afektif. Mampu meningkatkan peserta didik dalam 

mengembangkan potensi individu dan tanggungjawab. 

Penerapan metode two stay two stray, di mana dalam satu kelompok 

terdiri dari peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda (heterogen) 

baik tingkat kemampuan akademik, gender maupun suku. Peserta didik secara 

bergotong royong menyelesaikan lembar kegiatan untuk mencapai tujuan 

individu maupun kelompok. Menurut Lie bahwa: 

Metode two stay two stray (dua tinggal dua pergi) merupakan suatu metode 

pembelajaran di mana siswa belajar memecahkan masalah bersama anggota 

kelompoknya, kemudian dua siswa dari kelompok tersebut bertukar 

informasi ke dua anggota kelompok lain yang tinggal (Mira Triani, 2019) 

 

Dalam metode two stay two stray, peserta didik dituntut memiliki 

tanggungjawab dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. “Metode two stay 

two stray ini memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengembangan hasil 

informasi dengan kelompok lainnya(Nanang, 2012:56) 

Berdasarkan definisi di atas maka metode two stay two stray merupakan 

metode yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan 

hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara 

saling mengunjungi/bertamu antar kelompok untuk membagi informasi. 

Ciri-ciri metode two stay two stray, yaitu: 
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1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang rendah 

3) Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang berbeda 

4) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu 

(Sugianto, 2007:51) 

Dengan tujuan mengarahkan peserta didik untuk aktif, baik dalam 

diskusi,tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan menyimak materi yang 

dijelaskan oleh teman. Dalam pembelajaran ini peserta didik dihadapkan pada 

kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang 

bertamu, yang secara tidak langsung peserta didik akan dibawa untuk menyimak 

apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. 

Dalam proses ini, akan terjadi kegiatan menyimak materi pada peserta didik. 

2.2.3 Langkah-Langkah Metode Two Stay Two Stray 

Dalam proses pembelajaran dengan metode two stay two stray, secara 

tidak sadar peserta didik akan melakukan salah satu kegiatan berbahasa yang 

menjadi kajian untuk ditingkatkan yaitu keterampilan menyimak. Dengan 

menerapkan metode two stay two stray peserta didik akan lebih banyak 

melakukan kegiatan menyimak secara langsung, dalam artian tidak selalu dengan 

cara menyimak apa yang guru utarakan yang dapat membuat peserta didik jenuh. 

Dengan penerapan metode two stay two stray peserta didik juga akan terlibat 
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secara aktif, sehingga akan memunculkan semangat peserta didik dalam belajar 

(aktif). Sedangkan tanya jawab dapat dilakukan oleh peserta didik dari kelompok 

satu dan yang lain, dengan cara mencocokan materi yang didapat dengan materi 

yang disampaikan. 

Langkah-langkah metode two stay two stray adalah sebagai berikut: 

1) Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah empat orang 

siswa 

2) Setelah selesai, dua siswa dari masing masing kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok 

lain 

3) Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Tamu mohon diri dan 

kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka 

dari kelompok lain 

4) Kelompok mencocokan dan membahas hasil kerja mereka(Anita Lie, 

2002:60-61) 

 

Langkah-langkah pelaksanaan metode two stay two stray sifatnya relatif. 

Namun sebagai langkah umum, dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Guru mempresentasikan dan menyajikan 

2) Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 

peserta didik yang memiliki kemampuan heterogen 

3) Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas materi atau 

tugas yang diberikan guru. Materi atau tugas tiap kelompok boleh 

sama atau berbeda 

4) Dua atau tiga orang dari tiap kelompok berkunjung ke kelompok lain 

untuk mencatat hasil pembahasan materi atau tugas dari kelompok 

lain, dan sisa anggota kelompok tetap dikelompoknya untuk menerima 

peserta didik yng bertamu ke kelompoknya 

5) Peserta didik yang bertamu kembali ke kelompoknya dan 

menyampaikan hasil kunjungannya kepada anggota lain. Hasil 

kunjungan dibahas bersama dan dicatat 

6) Hasil diskusi dan kegiatan berkunjung dikumpulkan dan salah satu 

kelompok diminta membacakan hasilnya 

7) Memberikan kuis secara individu untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan 

8) Membahas soal kuis bersama-sama dengan peserta didik 
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9) Bersama peserta didik mengevaluasi dan menyimpulkan materi 

pembelajaran 

10) Memberikan tes evaluasi dan pekerjaan rumah(Agus Supriono, 

2009:93) 

 

 Berikut disajikan gambar skema diskusi dengan metode two stay two stray: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema diskusi metode two stay two stray(Anita Lie, 2002:62) 

2.2.4 Tujuan Metode Two Stay Two Stray 

Dalam model pembelajaran ini peserta didik dihadapakan pada kegiatan 

mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang 

secara tidak langsung peserta didik akan dibawa untuk menyimak apa yang 

diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam 

proses ini, akan terjadi kegiatan menyimak materi pada peserta didik. 

Menurut Widodo, dalam strategi pembelajaran two stay two stray 

memiliki tujuan yang sama dengan pendekatan pembelajaran kooperatif,yaitu: 

Siswa diajak untuk bergotong royong dalam menemukan suatu konsep, 

penerapan strategi Two Stay Two Stray akan mengarahkan siswa untuk 

aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan 

dan menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Selain itu, alasan 

penerapan metode two stay two stray ini karena terdapat pembagian kerja 

kelompok yang jelas tiap anggota kelompok, siswadapat bekerjasama 
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dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit 

diatur saat proses belajar mengajar(Widodo, 2019) 

 

 

Dengan demikian, pada dasarnya kembali pada hakekat keterampilan 

berbahasa yang menjadi satu kesatuan yaitu membaca, berbicara menulis dan 

menyimak. Ketika peserta didik menjelaskan materi yang dibahas oleh 

kelompoknya, maka tentu peserta didik yang berkunjung tersebut melakukan 

kegiatan menyimak atas apa yang dijelaskan oleh temannya. Demikian juga 

ketika peserta didik kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan materi apa yang 

didapat dari kelompok lain, peserta didik yang bertugas menjaga rumah 

menyimak hal yang dijelaskan oleh temannya. 

2.2.5 Kelebihan dan Kelemahan Metode Two Stay Two Stray 

Suatu metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Adapun kelebihan dari metode two stay two stray adalah sebagai berikut: 

1) Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan 

2) Belajar siswa lebih bermakna 

3) Lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa 

4) Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

5) Memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep 

sendiri dengan cara memecahkan masalah 

6) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreatifitas 

dalam melakukan komunikasi dalam teman sekelompoknya 

7) Membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman 

8) Meningkatkan motivasi belajar siswa(Agus Supriono, 2009) 

 

Model pembelajaran ini memiliki kekurangan antara lain: 

1) Membutuhkan waktu yang lama 

2) Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok, terutama yang 

tidak terbiasa belajar kelompok akan merasa asing dan sulit untuk 

bekerjasama 

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



 

25 
 

4) Seperti kelompok biasa, siswa yang pandai menguasai jalannya diskusi, 

sehingga siswa yang kurang pandai memiliki kesempatan yang sedikit 

untuk mengeluarkan pendapatnya 

5) Guru cenderung kesulitan dalam mengeluarkan pendapatnya(Mira 

Triani, 2019) 

 

Mengatasi kekurangan pembelajaran two stay two stray, maka sebelum 

pelajaran guru dahulu mempersiapkan dan membentuk kelompok-kelompok 

belajar yang heterogen ditinjau dari segi jenis kelamin dan kemampuan 

akademiknya. Dari sisi jenis kelamin, dalam satu kelompok harus ada laki-laki 

dan perempuannya. Dalam hal kemampuan akademik tinggi, dua orang dengan 

kemampuan kurang. Dengan pembentukan kelompok heterogen memberikan 

kesempatan untuk saling bekerja sama dan saling mendukung sehingga 

memudahkan pengelolahan kelas karena adanya satu orang berkemampuan 

akademik tinggi yang diharapkan bisa membantu anggota kelompok lainnya. 

2.3. Konsep Pembelajaran Tematik di MI 

2.3.1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah suatu konsep yang dapat dikatakan sebagai 

pendekatan belajar-mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Bermakna artinya, 

peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui 

pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah 

mereka pahami. Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya tema itu 

ditinjau dari berbagai mata pelajaran(Trianto, 2011:147) 
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Pembelajaran tematik berdasar pada filsafat konstruktivisme yang 

berpandangan bahwa pengetahuan yang dimiliki peserta didik merupakan hasil 

bentukan peserta didik sendiri. Peserta didik membentuk pengetahuannya melalui 

interaksi dengan lingkungan, bukan hasil bentukan orang lain. Proses 

pembentukan pengetahuan tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga 

pengetahuan yang dimiliki peserta didik menjadi semakin lengkap.  

Pembelajaran tematik juga merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran terpadu (integrated intruction) yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun 

kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan 

secara holistik, bermakna dan autentik(Rusman, 2012:254) Pembelajaran terpadu 

berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan peserta didik. Pendekatan pembelajaran terpadu lebih 

menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning 

bydoing). 

Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untukmemberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Dikatakan 

bermakna karena dalam  pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami 

konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Fokus 

perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh 
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peserta didik saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-

bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya.  

Pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di SD dalam kurikulum 

2013 berlandaskan pada Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan, bahwa “Sesuai 

dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran 

yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu.” 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui pembelajaran 

dengan pendekatan tematik dari kelas I sampai kelas VI. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar 

sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu 

mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi 

kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan 

kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. 

Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, 

sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. 

Selain itu, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat 

membantu peserta didik dalam membentuk pengetahuannya, karena sesuai 

dengan tahap perkembangannya peserta didik yang masih melihat segala sesuatu 

sebagai satu keutuhan (holistik).  

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran tematik ini bertolak dari suatu tema 

yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama peserta didik dengan 

memerhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Tujuan dari adanya 
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tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam suatu mata 

pelajaran, akan tetapi juga keterkaitannya dengan konsep-konsep dari mata 

pelajaran lainnya. Dengan adanya tema ini akan memberikan banyak 

keuntungan, di antaranya: 

1) Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 

2) Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. 

3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 

5) Peserta didik dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

6) Peserta didik dapat lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi 

dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu 

mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. 

7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara 

terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga 

pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, 

pemantapan, atau pengayaan. 

Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada 

beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan yaitu: 1) bersifat terintegrasi 

dengan lingkungan, 2) bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan 
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tema, dan 3) efisiensi. Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas berikut ini akan 

diuraikan ketiga prinsip tersebut; 

1. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Pembelajaran 

yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan, 

maksudnya pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang 

dihadapi peserta didik atau ketika peserta didik menemukan masalah 

dan memecahkan masalah yang nyata dihadapi peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan topik yang dibahas. 

2. Bentuk belajar harus dirancang agar peserta didik bekerja secara 

sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real 

sekaligus mengaplikasikannya. Dalam melakukan pembelajaran tematik 

peserta didik didorong untuk mampu menemukan tema-tema yang 

benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didik, bahkan dialami peserta 

didik. 

3. Efisiensi. Pembelajaran tematik memiliki nilai efisiensi antara lain 

dalam segi waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar 

yang otentik sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara 

tepat. 

Secara pedagogis pembelajaran tematik berdasarkan pada eksplorasi 

terhadappengetahuan dan nilai-nilai yang dibelajarkan melalui tema sehingga 

peserta didik memiliki pemahaman yang utuh. Peserta didik diposisikan sebagai 

pengeksplorasi sehingga mampu menemukan hubungan-hubungan dan pola-pola 

yang ada di dunia nyata dalam konteks yang relevan. Pembelajaran tematik 
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dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan, keterampilan dan 

sikap yang diperoleh melalui proses pembelajaran tematik terpadu ke dalam 

konteks dunia nyata yang di bawa kedalam proses pembelajaran secara kreatif. 

2.4. Hasil Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhari program studi PGMI mengatakan bahwa 

penerapan metode Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Dimana, pada 

siklus pertama dengan persentase nilai siswa 66,66% dengan nilai rata-rata 71,96. 

Pada siklus kedua persentase keberhasilan siswa adalah 77,77 % dengan nilai rata-

rata 72,14. Sehingga dengan melihat hasi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa 

penerapan Two Stay Two Stray berhasil dilaksanakan(Zuhari, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wa Mila program studi PGMI, mengatakan 

bahwa penerapan metode Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Pada 

siklus I, memperoleh nilai 64,28% dan siklus II meningkat menjadi 83,21%.  Ini 

membuktikan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan 

sehingga dapat dinyatakan bahwa metode Two Stay Two Stray ini berhasil 

dilaksanakan(Wa mila,2019). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rita Jahara program studi PAI, mengatakan 

bahwa penerapan metode Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Pada 

siklus I, memperoleh nilai 60% dan siklus II meningkat menjadi 85%.  Ini 

membuktikan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan 
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sehingga dapat dinyatakan bahwa metode Two Stay Two Stray ini berhasil 

dilaksanakan(Rita, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ekowati pada tahun 2008 tentang Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Model Two Stay Two Stray (TSTS) untuk Meningkatkan 

Kemampuan Bertanya dan Menjawab Siswa di SDN Pakisaji. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa Penerapan model pembelajaran TSTS dapat meningkatkan 

kemampuan bertanya dan menjawab siswa(Ekowati, 2008). 

Hasil penelitian selanjutnya yang digunakan sebagai pembanding adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Yulainingrum pada tahun 2007 dengan judul  

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Dua Tinggal Dua Pergi untuk 

Meningkatkan Minat Belajar IPA dan Aspek Kognitif Siswa Kelas IX, SMP Wahid 

Hasyim Malang Tahun Ajaran 2006/2007. Hasil Penelitian menunjukkan terjadinya 

peningkatan minat  Belajar dan aspek kognitif siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu(Yulaningrum, 2007). 

Dari beberapa penelitian di atas yang dilakukan ditingkat Sekolah Dasar, saya 

ingin menguji kebenaran apakah dengan menggunakan metode two stay two stray 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan saya melakukan penelitian di 

tingkat SD/MI. 

2.5. Kerangka Pikir 

2.5.1. Hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan oleh peserta didik dalam 

proses pembelajaran guna mencapai suatu tujuan dari peningkaan 

kualitas dayapikir peserta didik dalam memahami konsep materi. Selain 
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itu, hasil belajar juga membutuhkan ketekunan dan kedisiplinan yang 

tinggi sehingga pemahaman terhadap materi tidak sia-sia. 

2.5.2. Metode two stay two stray merupakan pembelajaran di mana peserta 

didik belajar memecahkan masalah bersama anggota kelompoknya, 

kemudian dua peserta didik dari kelompok tersebut bertukar informasi, 

dalam metode two stay two stray peserta didik dituntut untuk memiliki 

tanggungjawab dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Anggota 

kelompok lain yang tinggal. Penggunaan metode two stay two stray akan 

mengarahkan peserta didik untuk aktif berdiskusi,tanya jawab, mencari 

jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh 

teman(Miftahul Huda, 2011:12) Gerakan fisik yang dominan dalam 

metode ini dapat membantu mendinamiskan kelas yang jenuh atau 

bosan. 

Kerangka fikir di atas dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai 

berikut(Aqib, 2006) 
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Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir 
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