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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan 

untuk mengembangkan sikap jujur, terbuka, ulet, dan kerjasama peserta 

didik.
1
 Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, pendidikan 

banyak mengalami berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sangat 

menarik adalah berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan yang 

disebabkan masih rendahnya prestasi belajar.
2
 Pendidikan merupakan 

kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia saat dilahirkan tidak 

mengetahui sesuatu apapun, sebagaimana firman Allah di dalam al-

Qur’an.
3
 

 Firman Allah SWT:
4
 

هَاتُِكْم ََل تَْعلَُموَن َشْيئًا َوَجَعَل  ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمه ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئَِدةَ ۙ َوَّللاه لَُكُم السه

 لََعلهُكْم تَْشُكُرونَ 
Artinya: 

 “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, 

penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl: 78) 
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 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mampu 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.
5
 Pentingnya suatu pendidikan telah dijelaskan dalam firman Allah 

SWT:
6
 

ُ لَُكْم ۖ َوإَِذا قِيَل يَا أَيُّهَا الهِذيَن آَمنُوا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي اْلَمَجالِِس فَافْ  َسُحوا يَْفَسِح َّللاه

ُ بَِما  ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاه اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَِع َّللاه

 تَْعَملُوَن َخبِير  
 

Artinya: 

 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mujadalah: 11) 

 

 Berdasarkan firman Allah tersebut terlihat bahwa orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya, artinya tidak sama 

kedudukan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Salah satu cara 

memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Maka jelaslah bahwa 

pendidikan itu sangat penting. 

 Guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Salah satu 

tugas guru adalah sebagai perencana atau perancang kegiatan 

pembelajaran. Guru dituntut untuk kreatif dalam memilih serta 
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mengembangkan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Dalam 

prakteknya, pembelajaran tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. 

Sebagian besar proses pembelajaran berpusat kepada guru. Pembelajaran 

yang efektif menekankan bagaimana agar peserta didik mampu ‘belajar 

cara belajar’, dan melalui kreatifitas guru, pembelajaran di kelas menjadi 

sebuah aktivitas yang menyenangkan.
7
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang mengajar kimia di 

kelas X SMA Negeri 15 Pekanbaru yaitu Ibu Fitriyanti A, S.Pd., M.Si., 

metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode konvensional 

yaitu metode ceramah dan diskusi sehingga pembelajaran berpusat pada 

guru. Hal ini membuat siswa menjadi pasif sehingga pada saat guru 

menerangkan pelajaran ada siswa yang tidur, bercerita dengan teman,  

tidak memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru, dan ketika diberi 

tugas siswa kurang berusaha sebaik mungkin dalam mengerjakan tugas 

tersebut. Berdasarkan tanda-tanda pada saat proses pembelajaran diatas 

dapat dikatakan bahwa minat belajar siswa masih rendah.  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 
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tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya.
8
  

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu 

hal atau ativitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan 

mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-

minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan 

menyokong belajar selanjutnya.
9
  

Minat tidak dibawa sejak lahir, sehingga minat belajar dapat 

ditumbuhkembangkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru dalam 

meningkatkan minat belajar adalah menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi serta menggunakan media pada saat mengajar. Pemilihan 

model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. Karena model dan metode 

pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang memegang 

peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses 

pembelajaran.
10

 

 Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan pada 

proses pembelajaran, diantaranya model pembelajaraan kooperatif tipe 
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Two Stay Two Stray (TSTS). Model pembelajaran kooperatif Two Stay 

Two Stray atau yang juga dikenal dengan dua tinggal dua tamu adalah dua 

orang siswa tinggal dan dua orang siswa bertamu ke kelompok lain. Ini 

berfungsi sebagai pertukaran informasi dan hasil yang telah didapatkan 

untuk didiskusikan secara bersama.
11

 Model pembelajaran ini dapat 

diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan umur. 

Memungkinkan setiap kelompok untuk saling berbagi informasi dengan 

kelompok-kelompok lain.
12

 Jadi, model pembelajaran ini dapat diterapkan 

pada pelajaran kimia. Dalam model pembelajaran ini membuat siswa 

menjadi lebih aktif dan pembelajaran tidak berpusat kepada guru.  

 Pada penelitian yang dilakukan oleh In Diyah Saraswati, dkk 

menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran menggunakan 

model Two Stay Two Stray dapat meningkatkan minat belajar peserta 

didik. Minat belajar peserta didik yang mendapat pembelajaran dengan 

model Two Stay Two Stray berbantuan Lembar Kerja Peserta Didik dan 

alat peraga lebih tinggi daripada minat peserta didik yang mendapat 

pembelajaran ekspositori dengan persentase peserta didik yang sangat 

berminat sebesar 31,58%, sedangkan peserta didik yang sangat berminat 

pada pembelajaran ekspositori sebesar 18,42%.
13
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Model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat diterapkan pada 

pelajaran kimia materi hidrokarbon disertai penggunaan media kartu soal. 

Kartu soal merupakan kartu yang berisi soal-soal yang harus dijawab oleh 

siswa. Dengan adanya kartu soal, siswa dilatih untuk mengerjakan latihan-

latihan soal sambil berdiskusi dengan kelompoknya sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang disajikan oleh 

guru.
14

 Media kartu soal digunakan sebagai media latihan soal oleh siswa. 

Penggunaan media kartu soal dapat disebut sebagai sebuah permainan 

dalam suatu pembelajaran yang akan menghilangkan kejenuhan dan 

menciptakan suasana yang kompetitif. Suasana yang demikian mampu 

memotivasi siswa agar lebih terpacu menjadi lebih baik.
15

  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dimas Dian Perdana, peneliti 

menggunakan media kartu soal untuk dapat meningkatkan minat dan 

prestasi belajar siswa pada materi hidrokarbon. Penggunaan media kartu 

soal membuat siswa lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran.
16

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif  
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Two Stay Two Stray dengan Media Kartu Soal terhadap Minat Belajar 

Siswa pada Materi Hidrokarbon. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini, maka peneliti menegaskan istilah-istilah 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
17

 

2. Model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray atau yang juga 

dikenal dengan dua tinggal dua tamu adalah pembelajaran dengan cara 

siswa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain.
18

 

3. Kartu soal merupakan kartu yang berisi soal-soal yang harus dijawab 

oleh siswa.
19

 

4. Minat belajar adalah kecenderungan hati untuk belajar untuk 

mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan, melalui usaha, 

pengajaran, atau pengalaman.
20

 

5. Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya mengandung unsur karbon 

dan hidrogen.
21
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

teridentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Minat belajar siswa masih rendah dalam mengikuti pelajaran kimia. 

c. Model pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi dan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray belum pernah diterapkan di 

SMA Negeri 15 Pekanbaru khususnya pada pembelajaran kimia 

materi hidrokarbon. 

d. Media kartu soal belum pernah digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan 

masalah pada penelitian ini dibagi atas: 

a. Pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan menggunakan 

media kartu soal. 

b. Pokok bahasan yang akan diteliti adalah materi hidrokarbon 

terhadap minat belajar siswa kelas X SMA Negeri 15 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
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(TSTS) dengan menggunakan media kartu soal terhadap minat belajar  

siswa pada materi hidrokarbon kelas X SMA Negeri 15 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray (TSTS) dengan menggunakan media kartu soal terhadap 

minat belajar siswa pada materi hidrokarbon kelas X SMA Negeri 15 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga 

suasana belajar lebih menyenangkan, siswa menjadi termotivasi 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajaranya khususnya pada 

materi hidrokarbon. 

b. Bagi guru, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray (TSTS) dengan media kartu soal dapat menjadi 

alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia 

khususnya pada materi hidrokarbon. 

c. Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan dalam rangka 

meningkatkan mutu dan perbaikan proses pembelajaran di sekolah 

terutama pada pembelajaran kimia. 

d. Bagi peneliti, merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan 

memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan.  


