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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep  Teoretis

1. Hasil Belajar Matematika

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki

murid setelah ia menerima pengalaman belajarnya.1 Mulyono

mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh

anak setelah melakukan suatu kegiatan belajar.2 Kemampuan yang

diperoleh adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau

skor setelah diberikan tes hasil belajar setiap akhir pembelajaran. Hasil

belajar merupakan faktor penting dalam pendidikan sebagai perwujudan

nilai yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran.

Hasil belajar adalah tolak ukur yang digunakan untuk

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui dan

memahami suatu mata pelajaran. Hasil belajar siswa pada hakikatnya

adalah perubahan tingkahlaku yang mencangkup bidang kognitif,

afektif, dan psikomotorik.3

Dalam Sistem Pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang

1 Ibid, h. 22.

2 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesullitan Belajar, (Rineka Cipta,
Jakarta, 2009), h. 37

3 Nana Sudjana, Op Cit, h. 3
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secara garis besar membaginya pada tiga ranah, yaitu ranah kognitif,

ranah afektif, dan ranah psikomotorik.

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual siswa
yang ditekankan pada pengetahuan atau ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

2) Ranah afektif berkenaan dengan kemampuan yang berkenan
dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan,
jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

3) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar
keterampilan dan kemampuan bertindak.4

Hasil belajar matematika siswa pada penelitian ini adalah hasil

yang diperoleh siswa dari suatu kegiatan yang mengakibatkan

perubahan tingkahlaku yang dinyatakan dengan skor yang diperoleh

dari tes hasil belajar setelah proses pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan Two Stay Two Stray (TSTS) dengan menggunakan Handout

pada pokok bahasan trigonometri.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya.5

Dalam memperoleh suatu perubahan tingkah laku banyak faktor

yang mempengaruhinya, secara garis besar faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar yaitu :

4Ibid , h. 22-23.

5 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Rineka Cipta, Jakarta,
2003), h. 2



11

1) Faktor Intern
Yaitu faktor yang ada dalam diri individu, faktor ini meliputi
aspek psiologis dan psikologis. Aspek psiologis adalah aspek
yang menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik (jasmani),
sedangkan aspek psikologis adalah aspek yang meliputi tingkat
kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi.

2) Faktor Ekstern
Yaitu faktor yang berada diluar individu, faktor ini meliputi
faktor lingkungan sosial dan non sosial. Faktor lingkungan sosial
meliputi keberadaan guru, teman-teman dan lain sebagainya,
sedangkan faktor lingkungan non sosial meliputi gedung, tempat
tinggal murid, alat-alat dan lain sebagainya.6

c. Indikator Hasil Belajar
Setiap proses pembelajaran selalu menghasilkan hasil belajar,

permasalahnnya sekarang sampai ditingkat manakah hasil belajar yang

telah dicapai, untuk menjawab itu semua, Djamarah memberikan tolok

ukur dalam penelitian tingkat keberhasilan pembelajaran.

Adapun  tingkat keberhasilan tersebut adalah :

1) Istimewa/maksimal   : Apabila seluruh bahan pelajaran yang
diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa

2) Baik sekali/Optimal : Apabila sebagian besar (76% s.d. 99%)
pelajaran yang diajarkan dikuasai siswa

3) Baik/minimal           :  Apabila bahan pelajaran yang diajarkan
(60% s.d. 75%) saja dikuasai oleh siswa

4) Kurang                     : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan
kurang  dari 60% dikuasai oleh siswa.7

2. Model Pembelajaran Kooperatif Pendekatan Two Stay Two Stray
(TSTS)

6Tohirin, Psikologis pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (PT Sarana Mandiri,
Pekanbaru, 2003), h. 99

7 Muhibbin Syah, Psikologi dengan Pendekatan Baru, Bandung: Remaja Rosda, 2007, h.
121-122
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Pembelajaran Kooperatif adalah suatu model pembelajaran dengan

menggunakan sistem pengelompokkan / tim kecil, yaitu antara empat

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen).8

Pada pembelajaran kooperatif pendekatan struktural TSTS guru

menyajikan materi pembelajaran kemudian siswa dikelompokkan pada

kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 orang dimana setelah berdiskusi

dalam kelompok sendiri, dua orang kelompoknya bertamu kepada

kelompok lain, sementara dua orang yang tinggal bertugas memberikan

informasi kepada tamu mereka. Kemudian anggota kelompok yang

bertamu mohon diri dan kembali kekolompok sendiri untuk melaporkan

temuan mereka lain , mencocokkan serta membahas hasil kerja mereka.9

Tipe TSTS merupakan model yang dapat melatih siswa berfikir

kritis, kreatif, dan efektif serta saling bantu memecahkan masalah dan

saling mendorong untuk berprestasi dalam kelompoknya dan juga

kelompok lain. TSTS menekankan bahwa siswa yang berkemampuan

akademis tinggi akan menarik manfaat secara kognitif maupun secara

efektif dalam kegiatan kooperatif bersama siswa lain dengan kemampuan

kurang.10

Pendekatan struktural pada pembelajaran kooperatif memberi

penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk

8 Sanjaya, W. 2008. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 242

9 Anita Lie,Op.Cit.,hlm. 61
10 Ibid, hlm. 43
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mempengaruhi pola interaksi siswa dalam kelas.11 Dalam pembelajaran

kooperatif pendekatan struktural TSTS siswa digolongkan pada kelompok-

kelompok yang beranggotakan empat orang dengan bentuk kelompok

yang heterogen yaitu satu orang berkemampuan tinggi, dua orang

berkemampuan sedang, dan satu orang lagi berkemampuan kurang.

Memberikan alasan mengapa dibentuknya kelompok heterogen.

Pertama, kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk

saling mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung. Kedua, kelompok

ini meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, agama, etnik, dan gender.

Ketiga, kelompok heterogen memudahkan pengelolaan kelas karena

dengan adanya satu orang yang berkemampuan akademis tinggi, guru

mendapatkan satu asisten untuk setiap tiga orang.

Pembelajaran kooperatif pendekatan struktural TSTS menerapkan 5

langkah pelaksanaan menurut Lie, yaitu sebagai berikut:12

a. Penugasan. Setelah siswa membahas materi pelajaran dalam

kelompoknya, guru memberikan waktu untuk mengerjakan Kegiatan

Siswa di dalam kelompoknya.

b. Bertamu. Masing-masing kelompok diberi waktu oleh guru untuk

mengutus dua orang untuk bertamu ke kelompok lain dengan tujuan

mencari informasi tentang langkah-langkah penyelesaian soal Kegiatan

Siwa dari kelompok yang dikunjungi. Dua orang yang bertamu

merupakan siswa yang bekemampuan sedang.

11 Murni, A., Erviyenni., Natalina, M. & Irianti, M. 2009. Model-Model Pembelajaran
Inovatif dan Media. Pekanbaru: Cendikia Insani, hlm. 25

12 Anita Lie, Op.Cit.,hlm. 65
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c. Tinggal. Masing-masing kelompok memiliki dua orang siswa yang

tinggal. Siswa tersebut terdiri atas satu orang siswa berkemampuan

tinggi dan satu orang siswa berkemampuan rendah. Siswa yang tinggal

dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi

tentang langkah-langkah penyelesaian soal Kegiatan Siswa dari

kelompok mereka ke tamu mereka.

d. Kembali. Siswa yang berkunjung mohon diri dan kembali ke

kelompok mereka masing-masing dan melaporkan hasil temuan

mereka dari kelompok lain.

e. Berfikir ulang. Kelompok berfikir ulang dan mencocokkan jawaban

serta membahas kembali hasil kerja mereka.

Lie menjelaskan bahwa dalam penilaian, siswa mendapat nilai

pribadi dan nilai kelompok.13 Siswa bekerja sama dan saling membantu

dalam pembelajaran kooperatif pendekatan struktural TSTS dalam rangka

mempersiapkan diri untuk penilaian. Nilai kelompok bisa dibentuk dengan

beberapa cara. Pertama, nilai kelompok bisa diambil dari nilai terendah

yang didapat oleh siswa dalam kelompok. Kedua, nilai kelompok juga bisa

diambil dari rata-rata nilai semua anggota kelompok.

Namun untuk menjaga rasa keadilan ada rasa lain yang bisa dipilih

yaitu setiap anggota menyumbangkan poin di atas skor tes individu

mereka sebelum pembelajaran kooperatif pendekatan struktural TSTS

dengan skor tes terakhir. Dengan cara ini, siswa yang berkemampuan

13 Ibid, hlm. 45
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rendah tidak akan merasa minder terhadap rekan-rekan mereka karena

mereka juga bisa memberikan sumbangan. Akan tetapi, mereka akan

merasa terpacu untuk meningkatkan sumbangan mereka dan dengan

demikian menaikkan nilai pribadi mereka sendiri. Penghargaan kelompok

adalah nilai penghargaan yang disumbangkan oleh anggota kelompok.

Untuk menentukan bentuk penghargaan kelompok, adapun

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menghitung skor individu dan skor kelompok

Perhitungan skor individu ditujukan untuk menentukan nilai

perkembangan individu dengan tujuan akan disumbangkan sebagai

skor kelompok. Nilai perkembangan individu dihitung berdasarkan

selisih perolehan skor tes individu sebelum pembelajaran  kooperatif

pendekatan struktural TSTS dengan tes terakhir. Dengan cara ini setiap

anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memberi sumbangan

skor maksimal bagi kelompoknya. Menurut Slavin kriteria sumbangan

skor kelompok terlihat pada Tabel 1:14

14 Slavin, R. E. 1995. Cooperative Learning Theory, Research, and Practice.
Boston: Allyn and Bacon, hlm. 80
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TABEL II.1. KRITERIA SUMBANGAN SKOR KELOMPOK

Skor Tes Nilai Perkembangan

Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 5
10 poin hingga 1 poin dibawah skor dasar 10
Sama dengan skor dasar sampai 10 poin
diatas

20

Lebih dari 10 poin diatas skor dasar 30
Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor
dasar)

30

Sumber : Slavin

b. Memberi penghargaan kelompok

Penghargaan kelompok adalah penghargaan yang diberikan kepada

kelompok yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai perkembangan

yang disumbangkan oleh anggota kelompok. Berdasarkan rata-rata

nilai perkembangan, ada tiga tingkat kriteria penghargaan yang

diberikan untuk penghargaan kelompok, yaitu:15

1) Kelompok dengan rata-rata nilai perkembangan 15, sebagai

kelompok baik

2) Kelompok dengan rata-rata nilai perkembangan 20, sebagai

kelompok hebat

3) Kelompok dengan rata-rata nilai perkembangan 30, sebagai

kelompok super

Namun Slavin mengemukakan bahwa guru boleh mengubah

kriteria tersebut. Karena rata-rata dari nilai perkembangan yang berbentuk

interval, maka kriteria penghargaan kelompok dalam penelitian ini diubah

15 Ibid, hlm. 80
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sebagai berikut:16 Misalkan x menyatakan rata-rata nilai perkembangan,

maka dalam penelitian ini peneliti membentuk kriteria penghargaan

kelompok dengan cara sebagai berikut : rata-rata tertinggi setiap kelompok

30 dan rata-rata terendahnya 5, dengan rentang nilai 30 – 5 = 25 dan 25 : 3

= 8,34 atau dibulatkan menjadi 9. Dengan demikian dalam penelitian ini

digunakan kriteria seperti Tabel 2 berikut:

TABEL II. 2 : KRITERIA PENGHARGAAN KELOMPOK MENURUT

GURU

Rata-rata nilai perkembangan individu Kriteria

135  x Baik

2214  x Hebat

3123  x Super

Sumber : Slavin

c. Perhitungan ulang skor dasar kelompok

Perhitungan ulang skor dasar setiap kelompok diambil dari hasil

tes yang dilakukan setelah selesai satu periode penilaian atau ulangan

harian pertama. Dari nilai skor dasar baru ini diketahui perkembangan

individu dan kelompok.
b. Handout

Menurut Majid, Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh

seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik.17 Menurut

Sanaky dalam websitenya Handout adalah suatu naskah tulisan yang

16 Ibid, hlm. 81
17 Abdul Majid, Op.Cit., hlm. 175
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mendukung, mengembangkan, mengelola atau paling tidak menyediakan

tindak lanjut dari pelatihan.18 Selalu sangat penting bagi para peserta untuk

menerima handout. Handout adalah sarana pelatihan yang berdaya guna

karena, apabila disusun dan didisain dengan baik, menyediakan bantuan

informasi yang diberikan selama sesi pelatihan dan tetap diingat oleh

peserta untuk waktu yang lama.

Keuntungan menggunakan handout dalam kegiatan belajar yaitu:

Dapat merangsang rasa ingin tahu siswa dalam mengikuti
pelajaran, meningkatkan kreativitas siswa, memelihara
kekonsistenan penyampaian materi pelajaran di kelas oleh guru
agar sesuai dengan perancangan pengajaran, untuk
memperkenalkan informasi dan teknologi baru, memeriksa hasil
pembelajaran siswa, mendorong keberanian siswa berprestasi, dan
agar siswa mengetahui pokok materi yang harus dikuasai, serta
membantu pengetahuan ingatan dan penyempurnaan.19

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa handout adalah

merupakan suatu bahan ajar cetak yang dipersiapkan oleh guru untuk

memperkaya pengetahuan peserta didik.

c. Hubungan Penerapan Pendekatan TSTS dengan menggunakan

Handout terhadap Hasil Belajar Matematika

Hasil belajar adalah tolak ukur yang digunakan untuk menentukan

tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui dan memahami suatu mata

pelajaran. Hasil belajar yang baik bukan hanya dihasilkan dari

perumusan tujuan pembelajaran yang baik tetapi dipengaruhi oleh

18 Sanaky, A,H. 2009. Pembuatan Diktat, Modul, dan Handout, (http://
Sanaky.Staff.Uii.ac.id/2009/06/12/pembuatan Diklat-Modul-dan Handout).

19 Chairil, 2009. Media Handout, (online), (http://chai-chairil.blogspot.com/,
diakses 2 Sepetmber 2009).
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komponen-komponen yang lain, dan terutama bagaimana aktivitas siswa

sebagai subjek belajar. Oleh karena itu guru perlu memiliki kreatifitas

untuk mendorong siswanya agar tetap rajin belajar, mengerjakan tugas

tepat waktu serta aktif bertanya saat guru menjelaskan materi pelajaran.

Selain itu guru harus memahami iklim sosial dalam sekolah, pemahaman

iklim dan suasana sekolah merupakan pendorong kemudahan berbuat

bagi siswa, dengan kata lain akan membantu mengatasi masalah atau

kesulitan yang dihadapi.

Pemahaman sosial itu beberapa diantaranya adalah mengenai

interaksi yang terjalin antara siswa didalam kelas, ketersediaan buku

paket atau buku panduan siswa. Pendekatan struktural pada pembelajaran

kooperatif memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dalam kelas. Tipe

TSTS merupakan model yang dapat melatih siswa berfikir kritis, kreatif,

dan efektif serta saling bantu memecahkan masalah dan saling

mendorong untuk berprestasi dalam kelompoknya dan juga kelompok

lain. TSTS menekankan bahwa siswa yang berkemampuan akademis

tinggi akan menarik manfaat secara kognitif maupun secara efektif dalam

kegiatan kooperatif bersama siswa lain dengan kemampuan kurang.

Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif pendekatan TSTS ini

diharapkan menimbulkan motivasi belajar dan interaksi yang baik antara

siswa sehingga memperoleh hasil belajar yang baik juga.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Afriyeni di SMP Kartika 1-5

menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan melakukan

pendekatan TSTS dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Agar

tidak terjadinya duplikasi maka peneliti akan melakukan penelitian pengaruh

pendekatan TSTS terhadap hasil belajar matematika siswa dengan

menggunakan handout. Dalam pembelajaran kooperatif pendekatan struktural

TSTS siswa digolongkan pada kelompok-kelompok yang beranggotakan

empat orang dengan bentuk kelompok yang heterogen yaitu satu orang

berkemampuan tinggi, dua orang berkemampuan sedang, dan satu orang lagi

berkemampuan kurang.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar jelas dan terarah

penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu:

1. Model Pembelajaran Kooperatif TSTS dengan Menggunakan
Handout

Langkah-langkah pembelajaran dalam Model Pembelajaran

Kooperatif TSTS dengan Menggunakan Handout ini adalah:

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini guru melakukan beberapa langkah yaitu :

1) Menentukan pokok bahasan

Untuk pembelajaran kooperatif pendekatan struktural TSTS

ini disiapkan materi dan lembaran kerja siswa yang disajikan



21

dalam dalam bentuk handout yang diberikan kepada tiap siswa

setiap pertemuan.

2) Membuat perangkat pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang terdiri dari: Silabus, Rencana

Pelaksanaan Pebelajaran (RPP), Handout dan kegiatan siswa, serta

Soal Ulangan Harian.

b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

1) Kegiatan Awal

a) Guru membuka pelajaran

b) Memberikan informasi mengenai model pembelajaran yang

akan digunakan

c) Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kooperatif

struktural TSTS dan/atau membagikan handout untuk

pertemuan yang berlangsung

d) Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan

sehari-hari dan/atau membimbing siswa untuk mengingat

kembali pelajaran pada pertemuan sebelumnya dan membahas

pekerjaan rumah.Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-

kelompok kooperatif

2) Kegiatan inti

Pada kegiatan inti guru menjelaskan materi yang terdapat

pada handout, kemudian mengorganisasikan siswa kedalam

kelompok-kelompok kooperatif. Dalam bimbingan guru siswa
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diberi kesempatan untuk menyamakan persepsi dalam memahami

materi yang disajikan pada handout dan mencari penyelesaian

masalah yang terdapat pada Kegiatan Siswa yang terdapat pada

handout bersama teman sekelompoknya., kemudian guru

mengingatkan dan tetap membimbing siswa untuk:

a) Bekerjasama dalam kelompok dan mencari penyelesaian

masalah yang terdapat pada kegiatan siswa secara bersama

berdasarkan pemahaman mereka setelah guru menjelaskan

materi pelajaran dan hasil mempelajari kembali isi handout

bersama anggota kelompoknya.

b) Dua siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan

kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok yang

lain untuk mencari informasi

c) Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan

hasil informasi mereka pada siswa yang datang (tamu)

d) Siswa yang datang (tamu) kembali ke kelompok mereka sendiri

dan melaporkan temuan dan informasi yang diperoleh dari

kelompok lain

e) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja

mereka kembali.

f) Perwakilan dari satu atau dua kelompok mempresentasikan

hasil kerja kelompok mereka.

3) Kegiatan akhir
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Guru memantapkan pemahaman siswa dengan membimbing

siswa untuk membuat kesimpulan mengenai materi pelajaran dan

pemecahan masalah pada Kegiatan Siswa yang konsepnya dapat

diperoleh dari memahami isi handout dengan baik, kemudian siswa

diberikan kesempatan untuk berlatih dirumah dengan memberikan

pekerjaan rumah (PR).

2. Evaluasi

Pada tahap ini, guru memberikan tes kepada siswa untuk

dikerjakan secara individu dalam waktu yang telah ditentukan, tes yang

diberikan mencakup semua materi yang telah dibahas dalam kegiatan

pembelajaran. Skor yang diperoleh siswa dalam tes, selanjutnya diproses

untuk menentukan nilai perkembangan individu yang akan disubangkan

sebagai skor kelompok. Selanjutnya masing-masing kelompok akan

mendapat penghargaan sesuai dengan rata-rata nilai perkembangan

anggota kelompoknya yaitu sebagai kelompok baik, kelompok hebat dan

kelompok super.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari rumusan masalah

yang telah dikemukakan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho)

Ha : ada perbedaan pendekatan struktural TSTS dengan menggunakan handout

terhadap hasil belajar matematika siswa.
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Ho : tidak ada perbedaan pendekatan struktural TSTS dengan menggunakan

handout terhadap hasil belajar matematika siswa


