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ABSTRAK 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO 

STAY TWO STRAY (DUA TINGGAL DUA TAMU) UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

IPS KELAS IV SDN 2 BAJUR TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

Oleh: 

CAHYA SOPARIANA 

NIM. E1E212036 

 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDN 2 Bajur, hal ini dikarenakan kodisi sosial orang tua siswa menengah 

kebawah, kurangnya kemampuan siswa untuk mencerna pembelajaran, kurangnya 

kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 

Bajur tahun ajaran 2015/2016. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 

bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

(dua tinggal dua tamu) dapa tmeningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 

2 Bajur tahun ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilakukan dalam 2 siklus. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun serta 

adanya peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II yang meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus I aktivitas siswa dengan skor 34 dengan 

katagori cukup aktif dan pada siklus II meningkat dengan skor 44 dengan katagori 

aktif. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari siklus 1 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 71,42% yang meningkat pad asiklus II dengan 

ktuntasan klasikal sebesar 85,71%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (dua tinggal 

dua tamu) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS siswa 

kelas IV SDN 2 Bajur tahun ajaran 2015/2016. 

 

 

Kata kunci: Two Stay Two Stray,Hasil belajar 
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ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TWO 

TO STAY TO STRAY (DUA TINGGAL DUA TAMU) TO INCREASE 

STUDENTS’ LEARNING OUTCOME TOWARD SOCIAL SCIENCE AT IV 

GRADE IN SDN 2 BAJUR IN ACADEMIC YEAR 2015/2016 

 

By: 

CAHYA SOPARIANA 

NIM.E1E212036 

 

The background of research was the low  learning  outcome in social science 

(IPS) in a particular IV grade in SDN 2 Bajur. It was because the social 

stratification  in which of the parental students were lower  middle class, the lack 

of students’ ability to delve  learning,  the lack of teachers’ ability in creating a 

fun learning, the lack of teachers’ ability in using learning model. The aim of 

research was to increase learning outcome at IV grade in a particular social 

science  in  SDN 2 Bajur  in  academic  year 2015/2016. The research question wa 

s how  the  implementation  of cooperative  learning  model  Two Stay Tow Stray 

(Dua Tinggal Dua Tamu) could increase the learning outcome of social science 

especially IV grade  students  in SDN 2 Bajur. The kind of research was 

classroom  action research (Penelitian Tindakan Kelas) which was conducted in 

cycles. The result of study showed  the tea cher had implemented learning based 

on lesson plan (RPP) and there was progress of students learning outcome in 

every cycles. The progress could be seen from the students learning outcome in 

cycles II which increase rather than cycles I. In cycles I, the students’ activity was 

categorized into quite active. Then, students’ activity was categorized into active 

in cycles II. Further, the students learning outcome also had progress  from cycles 

I with the classical completeness 71, 42% which increased in cycles II with the 

classical completeness 85,71%. Thus, I concluded that the implementation of 

cooperative  learning model Two Stay Two Stray ( Dua Tinggal Dua Tamu)  

could enhance the students learning outcome toward social science (IPS) 

especially IV Grade students in SDN 2 Bajur in academic year 2015/2016. 

 

Key words: Two Stay Two Stray,  learning outcome   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

                 Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pembelajaran yang 

di berikan mulai sekolah dasar.Ilmu pengetahuan sosial mengaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, prinsip, prosedur, generalisasi dan teori berkaitan 

dengan isu dan masalah sosial. 

Idealnya pembelajaran IPS di SD melalui proses pembelajaraan yang 

di ciptakan oleh guru potensi dan kemampuan eksplorasi siswa dapat di 

lakukan oleh guru sesuai dengan tingkat perkembangan,minat,dan 

kegemarannya. Peluang potensi dan kemampuan siswa mengekplasi dirinya 

sendiri dan lingkungan hendaknya di manfaatkan secara optimal oleh guru 

sehingga siswa memiliki pengalaman belajar siswa yang bervariasi. Siswa 

secara individual diberi kesempatan berperan aktif selama proses 

pembelajaraan.Melalui pertanyaan sederhana siswa akan memberikan respon 

berupa jawaban-jawaban sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. 

Dengan keaktifan siswa selama proses pembelajaran maka guru 

memberi kesempatan siswa mengembangkan potensinya melalui tiga 

pengalaman belajar: 

1. Mengkaji: untuk mengasa fakta konsep prinsip prosedur generalisasi dan 

teori ilmu pengetahuan social 

2. Berlatih: untuk mengembangkan keterampilan intelektual sosial-

emosional, dan keterampilan motorik/kinestik. 

3. Penghayatan: untuk mengembangan nilai, sikap, dan perilaku serta 

kebiasaan-kebiasaan luhur sosial budaya dan bangsanya. 



6 

 

              Pada model pembelajaran koopratif tipe Two Stay Two Stray kerja 

sama satu kelompok dalam proses pembelajaran untuk menyelesaikan tugas 

sangat penting dalam penerapan model pembelajaran ini masing-masing 

kelompok akan bertemu ke kelompok lain untuk menyimak hasil kerja 

kelompok yang mereka kunjungi, dan tuan rumah harus menyampaikan 

hasil kerja kelompoknya kepada tamu mereka yang datang. Pembelajaran ini 

melatih siswa untuk lebih aktif, lebih berani mengemukakan pendapat, 

bertanggung jawab dan bekerjasama. Model pembelajaran ini juga di 

harapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Guru tidak perlu lagi 

menyampaikan materi dengan panjang lebar tetapi siswa yang lebih aktif 

mengembangkan materi yang dipelajari untuk menyelsaian tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Berdasarkan  hal tersebut dengan penerapan model Two Stay Two 

Stray diharapkan siswa kelas IV SDN 2 Bajur dapat mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya dalam proses pembelajaran. 

Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS 

B. Rumusan Masalah Dan Cara Penyelsaian Masalah 

1. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: ”Bagaimanakah Penerapan  model 

pembelajaran koopratif tife Two Stay  Two Stray dapat Meningkatkan Hasil 

Belajar siswa pada Mata Pelajaran IPS  Siswa Kelas IV SDN 2 Bajur Tahun 

Ajaran 2015/2016?”  
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2. Cara penyelsaian masalah 

Tindakan yang dipilih untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 2 Bajur tahun palajaran 2015/2016 yaitu menggunakan Model 

pembelajaraan kooperatif tipe Two Stay  Two Stray, dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana pelaksanan pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay  Two 

Stray sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray untuk meningkatkan hasil belajar sesuai dengan RPP 

yang telah disusun. 

c. Membuat format penilaian  

d. Menentukan indikator yang telah di capai siswa. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

model pembelajarankoopratif tife Two Stay  Two Stray untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SDN 2 Bajur Tahun 

ajaran 2015/2016 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah: Menambah wawasan mengenai media 

pembelajaran yang baik bagi siswa; dapat membangkitkan motivasi, 

konsentrasi, meningkatkan mutu, isi, masukan proses dan hasil pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah,; mendapatkan pengalaman langsung bagaimana cara 

memecahkan salah satu masalah pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A Teori Yang Relevan 

 

             model pembelajaran Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua tamu) 

merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa belajar memecahkan 

masalah bersama anggota kelompoknya, kemudian dua siswa dari kelompok 

tersebut bertukar informasi ke dua anggota kelompok lain yang tinggal. 

Dalam model pembelajaran Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu), 

siswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

               Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan 

kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. 

Pembelajaran Two Stay Two Stray memungkinkan siswa untuk saling berbagi 

informasi dengan kelompok-kelompok lain. 

B Penelitian yang relevan 

Penelitan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay tow stray (dua tinggal dua tamu)telah banyak di lakukan.tetapi penelitian 

dengan penerapan model pembeljaran kooperatif tipe ini masih menarik untuk 

di lakukan. Ada satu penelitan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Fitri Apriani (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri dengan judul ”penerapan model 

pembelajaraan kooperatif tipe tow stay tow stray (dua tinggal dua tamu) untuk 
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meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV/A SDN 10 Mataram tahun 

pelajaran 2012/2013”. Dari hasil penelitan di peroleh peningkatan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaraan IPS dari siklus I ke siklus II. Peningkatan hasil 

belajar tersebut terlihat dari rata-rata hasil belajar IPS dan prsentase 

ketuntasan belajar klasikal. Rata-rata hasil belajar IPS pada siklus I sebesar 

67,7 dan pada siklus II sebesar 80,23 terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar 

IPS dari siklus I ke siklus II sebesar12,53 sedangkan untuk prsentase 

ketuntasan belajar klasikal siklus I sebesar 65,38% dan pada siklus II sebesar 

88,46%, terjadi peningkatan prsentase ketuntasan belajar klasikal dari siklus I-

II sebesar 23,08%. 

C Kerangka Berfikir 

Sering kali ditemukannya permasalahan-permasalahan yang terjadi 

didalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

permasalahan-permasalahan tersebut yaitu: kurangnya keaktifan siswa dalam 

belajar, rendahnya nilai hasil belajar siswa, kurangnya pemahaman siswa pada 

materi yang diberikan, serta kurangnya minat siswa dalam belajar. Semua ini 

erat kaitannya dengan jenis mata pelajaran, kondisi siswa, serta model 

pembelajaran yang digunakan guru saat mengajar. 

Melihat permasalahan di atas, upaya yang dapat di gunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar adalah dengan menerapkan teknik pembelajaraan 

yang di harapkan mampu melibatkan siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaraan.salah satu teknik yang dapat di gunakan adalah dengan 

menerapkan model pembelajaraan kooperatif tipe stay tow stray (dua tinggal 

dua tamu). 



10 

 

Dengan penerapan pembelajaraan kooperatif tipe two stsy two stray 

siswa akan di arahkan untuk mencari pemecahan masalah sendiri melalui 

informasi, bacaan dan sebagainnya, sehingga siswa mengalami sendiri proses 

belajarnya dan berdampak pada peningkataan hasil belajar maksimal. 

D Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban yamg bersipat sementara 

terhadap suatu rumusan masalah  penelitian ini adalah ”jika di terapkan model 

pembelajaraan kooperatif tipe Two Stay  Two Stray (dua tinggal dua tamu) 

diterapkan secara optimal maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaraan IPS kelas IV SDN 2 Bajur Tahun ajaran 2015/2016. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan waktu penelitian 

1) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Bajur, untuk mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada kelas IV. 

2) Waktu Pelaksanaan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 

dengan 01Juni 2016 pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

B. Subjek dan observer penelitian 

1) Subjek penelitian 

     Subjek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 2 

Bajur tahun ajaran 2015/2016. 

2) Observer penelitian 

     Observer dalam peneliti ini, dibantu oleh 2 orang pengamat (observer) 

yakni guru kelas IV SDN 2 Bajur  sebagai observer I yang mengamati 

kegiatan guru dalam  pembelajaran, sedangkan observer II yakni Anisah 

Yanu Shabtyn. 

C. Faktor yang di teliti 

1. Faktor guru 

     Guru menjadi salah satu faktor yang di teliti dalam penelitian  

ini,karena kegiatan belajar mengajar guru akan mengpengaruhi hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS.dalam  penelitian 
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ini,yang akan di amati adalah pelaksanaan  proses belajar mengajar dengan 

menerapkan model pembelajran kooperatif tipe two stay two stray (dua 

tinggal dua tamu) pada mata pelajaran IPS. 

2. Faktor siswa  

     Dalam penelitian ini,yang akan di teliti adalah  hasil belajar siswa pada 

mata pelajran IPS di kelas IV SDN 2 Bajur dengan  menggunakan  model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay tow stray (dua tinggal dua tamu) 

D. Variabel Penelitian 

  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tindakan yaitu 

penerapan  model pembelajran kooperatif  tipe two stay two stray (dua tinggal 

dua tamu).Dan yang menjadi variabel harapan yaitu meningkatnya aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Bajur. 

1. Definisi Operasional Variabel Tindakan 

 Model pembelajaran two stay two straymerupakan model 

pembelajaran kooperatif, dimana pada prakteknya dengan model 

pembelajaran two stay two strayadalah siswa berkerjasamadengan 

kelompok yang beranggotakan 5 orang. Setelah selsai, dua orang dari 

masing-masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain. Selanjutnya 

dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas menyampaikan hasil 

kerja dan informasi mereka kepada tamu mereka. Setelah itu, tamu 

kembali ke kelompok mereka masing-masing dan menyampaikan hasil 

tamuan  mereka dari kelompok lain kepada kelompok asal, kemudian 

kelompok membahas hasil kerja mereka. 
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2. Definisi Operasional Variabel Harapan 

a. Hasil belajar  

 Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai 

evaluasi hasil belajar yang diperoleh siswa setelah  mengalami proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajran kooperatif 

tipe two stay two stray (dua tinggal dua tamu)  pada mata pelajaran 

IPS. 

E. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian: menyiapkan RPP, melaksanakan langkah-langkah 

penelitian, menerapkan media kartu kata pada keterampilan membaca 

menulis permulaan di kelas yang bersangkutan yaitu kelas I SDN 48 

Ampenan, menguji peserta didik dengan cara memberikannya tes evaluasi. 

2. Langkah-Langkah Penelitian.: Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan dan siklus  II juga terdiri dari 2 kali 

pertemuan.  

3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:  Tes, 

Observasi, dokumentasi 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen  untuk mengukur hasil belajar siswa adalah melalui tes pilihan 

ganda. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Data yang terkumpul untuk dianalisis dalam penelitian ini meliputi 

data aktivitas dan hasil belajar siswa. Data tentang hasil belajar siswa diambil 

dari hasil tes, dan aktifitas belajar diperoleh dengan menggunakan observasi. 

Data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. 
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1) Data Aktivitas Siswa 

Ketuntasan belajar secara individu dikatakan tuntas apabila siswa 

memperoleh nilai ≥ 70, dapat ditentukan dengan sebagai berikut: 

NA= 
𝑆𝐴

𝑆𝑀𝑖
 x 100% 

Keterangan:  

NA  = Nilai Akhir 

SA = Skor Aktual 

SMi = Skor Maksimal ideal  

Sedangkan ketuntasan belajar klasikal dianalisa dengan rumus: 

KK= 
𝑛

𝑁
 X 100% 

Keterangan: 

  KK = Ketuntasan Klasikal 

  n     = jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥70 

  N    = jumlah siswa yang mengikuti tes 

  (Guniantari, 2013 : 36) 

  Sesuai petunjuk teknik penilaian kelas dikatakan tuntas secara klasikal 

terhadap materi pelajaran yang disajikan jika ketuntasan klasikal mencapai 

80% dari jumlah siswa yang telah mengikuti evaluasi dengan perolehan ≥ 70 

(Standar ketuntasan pelajaran IPS di SDN 2 Bajur). 

1. Data Aktivitas Siswa 

Data aktivita siswa dianalisis dengan cara berikut: 

a. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi) 

Skor Maksimal Ideal yaitu skor yang mungkin dicapai apabila 

semua item dapat dicapai.Adapun banyaknya indikator 5 dan 
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masing-masing indikator memiliki deskriptor 3.Setiap indikator 

skor maksimalnya 4. 

 Skor Maksimal Ideal (SMi) = 5 x 3 x 4= 60; dan 

  Skor minimal seluruh indikator = 5 x 1 = 5 

b. Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Devisi Ideal (SDi) 

 Mi = 
1

2 
  x SMi 

     =
1

2 
   x 60 

     = 30 

 SDi= 
1

3 
   x Mi 

    =  
1

3 
  x 30 

    = 10 

Keterangan: 

Mi   = Mean ideal (angka rata-rata ideal) 

SMi = Skor maksimal ideal   

(Nurkancana, 1990: 100) 

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

  Untuk menentukan kriteria aktivitas siswa digunakan skor  

standar seperti yang tertera pada Tabel ini: 

  Tabel 1.2 Pedoman kriteria aktivitas belajar siswa 

Konversi Interval skor Kategori 

A ≥Mi + 1,5 Sdi A≥ 45 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5SDi 35 ≤ A <45 Aktif 

Mi - 0,5 SDi  ≤ A < Mi +0,5 SDi 25 ≤ A <35 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ A < Mi - 0,5 SDi 15 ≤ A <  25 Kurang Aktif 

A< Mi – 1,5 Sdi A< 15 Tidak Aktif 

Sumber: Nurkancana, 1990 dalam Guniantari (2013:34) 
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2. Data Aktivitas Guru 

a. Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) 

Karena banyaknya indikator 5 dan masing-masing indikator 

memiliki deskriptor 3. 

Setiap indikator skor maksimal = 4 

Skor Maksimal ideal (SMi)       = 5 x 4 = 20 

Skor Minimal seluruh indikator = 5 x 1 = 5 

b. Menentukan Mi (Mean ideal) dan Stadar Deviasi ideal (SDi) 

Mi  =
1

2 
  x (skor maksimal + skor minimal) 

      =
1

2 
   x (20 + 5) 

   = 12,5 

 SDi = 
1

6
   x (skor maksimal - skor minimal) 

   =  
1

6 
  x (20 – 5) 

   = 2,5 

(Nurkancana, 1990:100) 

c. Menentukan kriteria aktivitas guru 

 Untuk menentukan kriteria aktivitas guru digunakan skor standar     

seperti tertera pada tabel ini. 

 

Tabel 1.3 Pedoman kriteria aktivitas guru 

Konversi Interval skor Kategori 

A ≥ Mi + 1,5 SDi A≥ 16,25 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5SDi 13,75≤ A < 16,25  Baik 

Mi - 0,5 SDi  ≤ A < Mi +0,5 SDi 11,25 ≤ A <13,75 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi ≤ A < Mi - 0,5 SDi 8,75 ≤ A < 11, 25 Kurang Baik 

A< Mi – 1,5 SDi A< 8,75 Tidak Baik 

     (Nurkancana, 1990 dalam Guniantari, 2013:36) 



17 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Yang menjadi indikator kinerja penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (Dua 

Tinggal Dua Tamu) untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran 

IPS dikatakan berhasil apabila persentase ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 80% dari keseluruhan siswa yang mendapatkan hasil belajar >70 

berdasarkan hasil tes evaluasi. 

2. Tercapainya aktivitas-aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada 

kategori minimal "aktif'.  

3. Tercapainya aktivitas-aktivitas guru dalam proses pembelajaran pada 

kategori minimal "baik". 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 48 Ampenan  mulai dari tanggal 24 

Mei sampai tanggal 01 juni 2016, penelitian tindakan kelas (PTK) ini 

dilaksanakan dengan menerapkan Model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray pada kelas IV SDN 2 Bajur Tahun 2016. 

B. Pembahasan  

 Dalam penelitian ini terjadi peningkatan  dari siklus I dengan ketuntasan 

dari 71,42% dari 35 orang siswa meningkat menjadi 85,71% dari 35 orang 

siswa . Selain itu, aktivitas siswa dan guru juga mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Skor yang diperoleh aktivitas siswa dan aktivitas guru pada 

siklus I yaitu 34 dengan kategori cukup aktif dan 15 dengan kategori baik, 

terjadi peningkatan pada siklus II yaitu 44 dengan kategori aktif dan 20 dengan 

berkategori sangat baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan presentasi ketuntasan 

belajar klasikal pada siklus I sebesar 71,42% dan pada siklus II sebesar 85,71% 

terjadi peningkatan presetasi  ketuntasan belajar klasikal dari siklus I kesiklus II 

sebesar 14,29%  Untuk aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru juga 

mengalami peningkatan. Dimana aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh 

skor 34 dengan kategori cukup aktif meningkat menjadi 44 dengan kategori aktif 

pada siklus II. Sedangkan untuk aktivitas mengajar guru diperoleh skor 15 dengna 

kategori baik pada siklus I meningkat pada siklus II dengan skor 20 dengan 

kategori sangat baik. Hal-hal yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa 

indikator keberhasilan dalam penelitian ini sudah tercapai sehingga penelitian ini 

dinyatakan berhasil dari hasil penelitian tersebut  dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (dua tinggal 

dua tamu) dapat meningkatkan hasil belajar siswa  pada mata pelajaran IPS siswa 

kelas 4 SDN 2 Bajur karena   telah mencapai  presntasi ketuntasan klasikal yang 

di harapkan dalam indikator keberhasilan, yaitu 80%. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: guru dan siswa memperoleh pengalaman baru dalam 

proses pembelajaran, dan kepada peneliti diharapkan penelitian ini menjadi 

pengalaman tersendiri agar saat mengajar nanti peneliti dapat menggunakan 

media yang menarik sehingga dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran, 

dan bagi peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian 

yang serupa dengan penelitian ini, untuk meningkatkan kualitas mutu 

pendidikan di Indonesia. 
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