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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 

melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling 

berinteraksi. Dalam sistem belajar yang kooperatif, siswa belajar bekerja 

sama dengan anggota lainnya. Dalam model ini siswa memiliki dua 

tangggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan 

membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. Siswa belajar bersama 

dalam sebuah kelompok  kecil mereka dan dapat melakukannya seorang 

diri.16 Pembelajaran cooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat bekerja 

sama dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Situasi 

kooperatif merupakan bagian dari siswa untuk mencapai tujuan kelompok, 

siswa harus merasakan bahwa mereka akan mencapai tujuan, maka siswa 

lain dalam kelompok memiliki kebersamaan, artinya tiap anggota 

kelompok bersikap kooperatif dengan sesama anggota kelompoknya.
17

 

Menurut Soekamto, dkk model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

                                                         
16

Rusman,  Model-model Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010) hlm. 203 
17

Ibid, hlm. 205 
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aktivitas belajar mengajar.
18

 Pemilihan model pembelajaran ini 

mempunyai peranan penting dalam menyampaikan materi bahan ajar 

kepada peserta didik dan mampu menciptakan komunikasi dua arah 

sehingga suasana kelas menjadi lebih aktif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Proses pembelajaran dengan model ini menerapkan prinsip 

belajar kooperatif yaitu proses belajar yang berbasis kerjasama. Kerjasama 

yang dimaksud adalah kerjasama antar peserta didik dan antar komponen–

komponen di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua 

peserta didik dan lembaga terkait.
19

 Pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis semua kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan 

oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-

pertanyaan serta meyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang 

untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. 

Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas.
20

 

Sedangkan menurut Spencer Kagan dalam penulisannya yang 

berjudul “Cooperative Learning” menyatakan cooperative learning is a 

successful teaching strategy in which small teams, each with students of 

different levels of ability, use a variety of learning activities to improve 

                                                         
18

Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik, Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007, hlm.5 
19

Achmad Sugandi, Teori Pembelajaran, Semarang, UPT MKK UNNES, 2006, hlm. 

94,Cet.4. 
20

Agus Supriono, Cooperatif Learning TEORI & APLIKASI PAIKEM, Yogyakarta: 

Pustaka Timur, 2012, hlm. 54. 
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their understanding of a subject.
21

 Pembelajaran kooperatif adalah salah 

satu strategi mengajar yang baik dengan dalam kelompok kecil, dimana 

tingkat kemampuan setiap peserta didik berbeda, menggunakan sebuah 

variasi dalam aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman 

mereka pada materi. Pengelompokan memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk bekerjasama satu dengan yang lain, yang merupakan 

kesempatan untuk merencanakan, menyimpulkan/menganalisis dalam 

suasana yang lebih baik. Lebih–lebih lagi, suatu kelompok kecil membuat 

anak–anak yang berbeda sifat dan kemampuannya saling berinteraksi 

(misalnya, para sahabat, anak yang suka menyendiri, anak yang pandai 

berbicara, pecinta mesin, suaatu gabungan berbagai kemampuan). Dengan 

kata lain dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap peserta didik 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu satu 

sama lain. 

Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan 

digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. 

Hal ini disadari, bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homosocius, 

yakni makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Dengan 

pendekatan kelompok diharapkan dapat ditumbuhkan dan dikembangkan 

rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik. Mereka dibina untuk 

mengendalikan rasa egoisme dalam diri mereka masing-masing, sehingga 

terbina sikap kesetiakawanan sosial di kelas. Anak didik yang dibiasakan 

                                                         
21

Ibid, hlm. 60 
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hidup bersama, bekerja sama dalam kelompok akan menyadari bahwa 

dirinya ada kekurangan dan kelebihan.
22

 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-

asalan. Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar 

akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. Model 

pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif 

yaitu pembelajaran yang bercirikan: (1) ”memudahkan siswa belajar” 

sesuatu yang “bermanfaat” seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep dan 

bagaimana hidup serasi dengan sesama; (2) pengetahuan, nilai, dan 

keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten menilai.
23

 

Unsur pertama pembelajaran kooperatif adalah saling 

ketergantungan positif. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif ada dua pertanggungjawaban kelompok. 

Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Kedua, 

menjamin semua kelompok secara individu mempelajari bahan yang 

ditugaskan tersebut. Unsur kedua pembelajaran kooperatif adalah 

tanggung jawab individual. Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan 

pengukuran terhadap keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran 

kooperatif adalah membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi 

yang kuat. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin 

                                                         
22

Syaiful  Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif  Suatu 

Pendekatan Teoritis Psikologis, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 7. 
23

Ibid, hlm .58 
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semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Unsur ketiga 

pembelajaran kooperatif adalah interaksi promotif. Unsur ini sangat 

penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. Unsur 

keempat pembelajaran kooperatif adalah keterampilan sosial. Unsur 

kelima pembelajaran kooperatif adalah pemrosesan secara kelompok. 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok. Siapa 

diantara kelompok yang sangat membantu dan siapa yang tidak 

membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah menigkatkan efektivitas 

anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk 

mencapai tujuan kelompok. Ada dua tingkat pemrosesan yaitu kelompok 

kecil dan kelompok kelas secara keseluruhan.
24

 

Berdasarkan kelompok belajar dalam pembelajaran kooperatif 

biasanya terdiri dari dua sampai enam anak. Ada beberapa faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya kelompok belajar, 

yaitu (1) kemampuan anak, (2) ketersediaan bahan, (3)ketersediaan waktu. 

Kelompok belajar hendaknya sekecil mungkin agar semua anak aktif 

menyelesaikan tugas–tugas mereka.
25

 

2. Pengertian Model Two Stay Two Stray  

Metode two stay two stray merupakan metode dua tinggal dua 

tamu. Menurut Agus Suprijono, pembelajaran dengan metode ini diawali 

dengan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk guru 

                                                         
24

Ibid, hlm. 61 
25

Mutadi, Pedekatan Efektif dalam Pembelajaran Matematika, Jakarta: Pusdiklat 

TenagaKeagamaan-Depag Bekerja Sama Dengan Ditbina Widyaiswara Lan RI, 2007, hlm.35 
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memberikan tugas berupa permasalahan-permasalahan yang harus mereka 

diskusikan jawabannya. Setelah diskusi intrakelompok usai, dua orang dari 

masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu 

kepada kelompok yang lain. Anggota kelompok yang tidak mendapat 

tugas sebagai tamu mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu 

kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya 

kepada tamu tersebut. Dua orang yang bertugas sebagai tamu diwajibkan 

bertamu kepada semua kelompok. Jika mereka telah usai menunaikan 

tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. 

Two stay two stray merupakan model pembelajaran yang dapat 

melatih siswa berfikir kritis, kreatif dan efektif serta saling bantu 

memecahkan masalah dan saling mendorong untuk saling berprestasi 

dalam kelompoknya dan juga kelompok lain. Two stay two stray 

menekankan bahwa siswa yang berkemampuan akademis tinggi akan 

menarik manfaat secara kognitif maupun secara efektif dalam kegiatan 

belajar kooperatif bersama siswa lain dengan kemampuan yang kurang 

Setelah kembali ke kelompok asal, baik peserta didik yangbertugas 

bertamu maupun mereka yang bertugas menerima tamu mencocokkan dan 

membahas hasil kerja yang telah mereka tunaikan.
26

 Sedangkan menurut 

Anita Lie, teknik belajar mengajar duatinggal dua tamu (two stay two 

stray) dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992) dan teknik ini bisa 

digunakan dalam semua matapelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

                                                         
26

Istarani, Op. Cit, hlm. 93-94 
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anak didik. Struktur dua tinggal dua tamu memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain 

dengan cara: 

a. Peserta didik bekerjasama dalam kelompok berempat seperti biasa 

b. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kekelompok 

yang lain. 

c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. 

d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri 

danmelaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: (sumber Ridwan, 2013) 

Adapun kelebihan model pembelajaran koopeatif two stay two 

stray ini adalah:  

                                                         
27

Anita lie, Cooperative Learning (Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-Ruang 

Kelas), Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 61-62 
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1. Kerja sama di dalam kelompok maupun diluar kelompok dalam proses 

mengajar. 

2. Kemampuan siswa dalam memberikan informasi kepada temanya yang 

lain diluar kelompok dan begitu juga teman sebaliknya ketika siswa 

balik ke dalam kelompoknya masing-masing. 

3. Kemampuan siswa dalam menyatukan ide dan gagasannya terhadap 

materi yang dibahasnya dalam kelompok maupun ketika 

menyampaikan pada siswa yang di luar kelompoknya. 

4. Keberanian siswa dalam menyampaikan bahan ajar pada temannya. 

5. Melatih siswa untuk berbagi terutama berbagi ilmu pengetahuan yang 

didapatnya di dalam kelompok. 

6. Pembelajaran tidak akan membosankan sebab antara siswa selalu 

berinteraksi dalam kelompok maupun diluar kelompok. 

7. Melatih kemandirian siswa dalam belajar. 

Sedangkan kelemahan model pembelajaran kooperatif two stay two 

stray ini adalah: 

1. Dapat mengundang keributan ketika siswa bertamu ke kelompok lain. 

2. Siswa yang kurang aktif akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran 

seperti ini. 

3. Pembelajaran kurang mendalam, sebab sepenuhnya diserahkan pada 

siswa tanpa ada penjelasan materi sebelumnya. 

4. Model seperti ini adakalanya penggunaan waktu yang kurang efektif.
28

 

 

 
                                                         

28
Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, Medan: Media Persada, 2011, hlm. 203. 
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3. Pengertian Keaktifan Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan disekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan, banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa, karena belajar merupakan key term (istilah 

kunci) yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan.Hamzah B. Uno dkk 

menjelaskan bahwa keaktifan belajar merupakan keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran yang dilihat dari keaktifan siswa dalam mencari 

atau memberikan informasi. Selain itu, adanya interaksi aktif secara 

terstruktur dengan siswa, maupun guru, kesempatan bagi siswa untuk 

menilai hasil karyanya sendiri, dan adanya pemanfaatan sumber belajar 

secara optimal.
29

 

Wina Sanjaya menjelaskan keaktifan belajar peserta didik itu ada 

yang secara langsung dapat diamati, seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, 

mengumpulkan data dan lain sebagainya.Akan tetapi juga ada yang tidak 

bisa diamati, seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Keaktifan 

belajar peserta didik dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu keaktifan belajar 

peserta didik dari proses perencanaan, keaktifan peserta didik dari proses 

pembelajaran, keaktifan peserta didik dari kegiatan evaluasi pembelajaran. 

Sedangkan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada keaktifan belajar 

peserta didik dalam proses pembelajaran.
30

 

                                                         
29

Hamzah B. Uno, et al, Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktif Inovatif 

Lingkungan Kreatif dan Menarik (PAILKEM), Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 33 
30

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2008, 

hlm. 183 
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Hal senada Martimis Yasmin menyatakan bahwa keaktifan belajar 

adalah suatu usaha manusia untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. 

Dalam proses pembelajaran terjadi perubahan dan peningkatan mutu 

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa baik, dalam ranah 

kognitif, psikomotor dan efektif.
31

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami keaktifan 

belajar dalam pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan bakat 

yang dimilikinya, berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan sehari-sehari. Gagne dan Brings dalam 

Martimis Yasmin menjelaskan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dalam kelas meliputi 9 aspek untuk menumbuhkan keaktifan dan 

partisipasi siswa. Masing-masing diantaranya adalah: 

a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga 

mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar) kepada siswa. 

c. Mengingatkan kompetensi prasyarat. 

d. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep) yang akan 

dipelajari. 

e. Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 

f. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

g. Memberikan umpan balik (feed back). 

h. Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa selalu terpantau dan 

terukur. 

i. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir 

pembelajaran.
32

 

 

Keaktifan belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli 

mengadakan klasifikasi atas macam-macam keaktifan tersebut, beberapa 

                                                         
31

Martimis Yasmin, Kiat Membelajarkan Siswa,Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, hlm. 

82  
32
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diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Paul D. Dierich dalam Oemar 

Hamalik membagi keaktifan belajar dalam 7 kelompok yaitu: 

a. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, interview, diskusi dan 

sebagainya. 

c. Listening activities,  mendengarkan uraian, percakapan diskusi, 

pidato, ceramah dan sebagainya. 

d. Writing activities, menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin dan sebagainya. 

e. Drawing activities, seperti menggambarkan, membuat kesimpulan, 

peta, patroon dan sebagainya. 

f. Mental activities, seperti menangkap, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, mengambil keputusan dan sebagainya. 

g. Emotional activities, seperti menaruh minat, gembira, berani, 

tenang, gugup dan kagum, dan sebagainya.
33

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa indikator 

keaktifan belajar siswa adalah: 1. Siswa aktif memperhatikan guru 

menyampaikan materi pelajaran, 2. Siswa aktif bertanya kepada guru 

maupun kepada teman dan menyatakan pendapat, 3. Siswa aktif 

mendengarkan percakapan diskusi, 4. Siswa aktif menulis hasil diskusi, 5. 

Siswa aktif dalam membuat kesimpulan pelajaran. 6. Siswa aktif dalam 

memecahkan masalah atau pertanyaan yang diberikan, dan 7. Siswa berani 

dalam mempertahankan pendapat.  

Menurut penulis, pembelajaran kooperatif merupakan salah satu 

metode mengajar yang baik dengan membuat kelompok kecil atau diskusi, 

dimana tingkat kemampuan setiap peserta didik itu berbeda, dimana 

menggunakan sebuah variasi dalam aktivitas pembelajaran siswa dapat 
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meningkatkan pemahaman mereka pada materi yang disampaikan oleh 

guru. Seperti penerapan model pembelajaran kooperatif two stay two stray 

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

sangat efektif, karena pada pembelajaran PKn ini banyak peserta didik 

yang tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut apalagi 

proses belajar mengajar ini dilakasnakan pada jam pembelajaran terakhir. 

 

4. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray dengan 

Keaktifan Belajar 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa adalah 

faktor pendekatan belajar yaitu strategi atau model yang berpusat pada 

siswa. penerapan modelyang tepat akan meningkatkan keaktifan belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif two stay two stray memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 

adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan 

orang lain atau berdiskusi dengan temannya, dan meningkatkan hasil belajar 

siswa karena dalam siswa lebih aktif, saling bertukar pikiran untuk 

memperoleh informasi dari dalam penyelesaian tugas-tugas bersama 

kelompoknya. 

Sehingga dapat dipahami bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif two stay two stray merupakan salah satu strategi yang memberi 

kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi 

dengan kelompok lainnya. Dengan cara ini siswa lebih aktif dalam belajar, 

karena mereka saling kerja sama dan saling ketergantungan dalam 
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kelompok.
34

 Keaktifan belajar peserta didik itu ada yang secara langsung 

dapat diamati, seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, mengumpulkan data 

dan lain sebagainya. Akan tetapi juga ada yang tidak bisa diamati, seperti 

kegiatan mendengarkan dan menyimak. Keaktifan belajar peserta didik 

dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu keaktifan belajar peserta didik dari proses 

perencanaan, keaktifan peserta didik dari proses pembelajaran, keaktifan 

peserta didik dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Sedangkan dalam 

penelitian ini hanya memfokuskan pada keaktifan belajar peserta didik 

dalam proses pembelajaran.
35

 

Keaktifan dalam proses belajar mengajar adalah berfungsinya semua 

alat yang ada pada diri siswa dalam proses pembelajaran. Terutama pikiran, 

pandangan, penglihatan, tangan dan lain-lain yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar guru selalu mengupayakan 

agar siswanya aktif jasmani dan rohani. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang yang dilakukan oleh 

Zaimarni tahun 2008 yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran 

Kooperatif dengan teknik Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas Vc Sekolah Dasar Negeri 017 Tampan Kota 

Pekanbaru pada materi pokok bangun datar tahun pelajaran 2008/2009. 
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Nanang Hanafiah,  Konsep Strategi Pembelajaran, Bandung: PT.Refika Aditama, 2009, 
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35

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2008, 
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Berdasarkan hasil pelaksanaan ulangan harian I dan ulangan harian II 

dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Pada 

ulangan harian terjadi peningkatan dibandingkan dengan skor dasar. Pada skor 

dasar rata-rata nilai siswa adalah 59 yang berarti tidak mencapai KKM yatu 

63. pada UH I meningkat menajadi 68.9 namun jumlah siswa yang belum 

mencapai KKM masih banyak, oleh kerena dilaksanakan siklus II. Pada UH II 

hasil belajar siswa meningkat menjadi 76,70.
36

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Zarmaini terletak 

pada variabel X yaitu sama-sama menggunakanmodel pembelajaran 

kooperatif Two Stay Two Stray . Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada 

variabel Y, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keaktifan belajar 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Zarmaini adalah 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rosmeita M Hutabarat dari 

Universitas Riau tahun 2006, Jurusan Pendidikan Kimia yaitu dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Reaksi 

Oksidasi Reduksi di SMA Negeri 7 Pekanbaru”. Adapun hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan model TSTS dapat meningkatkan 
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prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Reaksi Oksidasi di SMA Negeri 7 

Pekanbaru.
37

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Saudari Rosmeita M 

Hutabarat terletak pada variabel X yaitu sama-sama menggunakanPenerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray. Sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada variabel Y, penelitian ini dilakukan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

saudari Rosmeita M Hutabarat adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dengan demikian terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian 

yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

persamaannya ialah penelitian ini sama-sama menggunakan Penerapan model 

pembelajaran kooperatif two stay two stray ,sedangkan perbedaannya 

penelitian yang sebelumnya memilih meingkatkan hasil belajar dan 

meningkatkan prestasi belajar, sedangkan penelitian yang akan peneliti 

lakukan memilih untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kecamatan Sukajadi Kota 

Pekanbaru. Pembelajaran Pkn harus dikuasai dengan baik oleh siswa. Pkn 

yang baik akan membuat siswa lebih mudah mempelajari cabang-cabang 
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Pkndimasa yang akan datang. Ilmu ini penting sekali dipelajari karena tanpa 

disadari kita selalu berhubungan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Pembelajaran yang dilakukan guru disekolah harus mampu 

membangkitkan siswa untuk belajar. Sarana dan prasarana yang cukup baik 

dari kualitas maupun kwantitas akan menunjang terlaksananya pembelajaran 

yang efektif dan efisien. Siswa dan guru diminta untuk memanfaatkan sarana 

dan prasarana ini mungkin saja berupa buku-buku teks, media alat bantu 

pengajaran ataupun kemudahan mengakses pengetahuan baru dengan 

menggunakan teknologi. 

Proses belajar mengajar merupakan hal yang sangat menentukan 

berhasil atau tidak suatu pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan 

laksana eksprimen yang tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, 

sepanjang kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian, karena 

pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang 

terus berkembang. Di dalam proses pendidikan , guru sangat dituntut mampu 

membuat suasana proses belajar mengajar yang bermakna dan menarik, agar 

siswa dapat belajar efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan yang akan 

diharapkan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memiliki metode 

pembelajaran itu adalah menguasai tahap-tahap penyajiannya. 

Salah satu metode yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 

adalah penerapan model pembelajaran kooperatif two stay two stray. Salah 

satu strategi mengajar yang baik dengan dalam kelompok kecil, dimana 

tingkat kemampuan setiap peserta didik berbeda, menggunakan sebuah variasi 
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dalam aktivitas pembelajaran untukmeningkatkan pemahaman mereka pada 

materi.Pengelompokan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

bekerjasama satu dengan yang lain, yang merupakan kesempatan untuk 

merencanakan, menyimpulkan/menganalisis dalam suasana yang lebih baik. 

Lebih–lebih lagi, suatu kelompok kecil membuat anak–anak yang berbeda 

sifat dan kemampuannya saling berinteraksi (misalnya, para sahabat, anak 

yang suka menyendiri, anak yang pandai berbicara, pecinta mesin, suaatu 

gabungan berbagai kemampuan) 

 

D. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator kinerja 

a. Aktivitas Guru 

Indikator penerapan aktivitas guru model pembelajaran two 

stay two stray dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1) Guru membimbing peserta didik bekerja sama dalam kelompok 

yang berjumlah 4 (empat) orang. 

2) Setelah selesai, guru memutuskan dua orang dari masing-masing 

kelompok menjadi tamu kedua kelompok lainnya. 

3) Guru meminta dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi dan informasi ketamu 

mereka. 

4) Guru meminta siswa yang menjadi tamu mohon diri dan kembali 

ke kelompok mereka masing-masing dan melaporkan temuan dari 

kelompok lain. 
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5) Guru meminta setiap Kelompok siswa  mencocokkan hasil dan 

membahas hasil kerja mereka. 

b. Keaktifan Belajar Siswa 

Adapun indikator keaktifan belajar peserta didik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Visual activities,siswa aktif memperhatikan guru menyampaikan 

materi pelajaran. 

2) Oral activities, siswa aktif bertanya kepada guru maupun kepada 

teman dan menyatakan pendapat. 

3) Listening activities, siswa aktif mendengarkan percakapan diskusi. 

4) Writing activities, siswa aktif menulis hasil diskusi. 

5) Drawing activities, siswa aktif dalam membuat kesimpulan 

pelajaran. 

6) Mental activities, siswa aktif dalam memecahkan masalah atau 

pertanyaan yang diberikan. 

7) Emotional activities, siswa berani dalam mempertahankan 

pendapat. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, sesuai judul dan latar 

belakang penelitian, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian 

yaitu: jika model pembelajaran kooperatif two stay two stray diterapkan maka 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kecamatan 

Sukajadi Kota Pekanbaru. “diterima. 


