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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa SMAN 1 Gerung. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. Siswa lebih dominan 

bertanya dengan temannya dibandingkan bertanya dengan guru terkait materi yang diajarkan. 

Selain itu pada saat guru memberikan latihan soal kepada siswa, sebagian besar siswa melihat 

jawaban dari temannya dan bahkan siswa meminta kepada guru untuk tidak melihatnya 

mengerjakan latihan soal. Untuk memperbaiki hal tersebut salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray (TSTS). 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas XI IPA 4 SMAN 1 Gerung Tahun Pelajaran 2016/2017 pada pokok 

bahasan statistika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

(TSTS). Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Data 

aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar observasi dan data hasil belajar siswa 

diperoleh dari hasil evaluasi yang diadakan tiap akhir siklus. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa skor aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II berturut-turut sebesar “9,33”, “16”, 

“21”, dan “25,34”, dengan kategori berturut-turut yakni “sangat kurang aktif”, cukup aktif”, 

“aktif”, dan “sangat aktif”. Selanjutnya ketuntasan klasikal pada siklus I dan siklus II berturut-

turut sebesar 59,38% dan 87,88%. Melihat keseluruhan hasil dari  penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray (TSTS) 

dengan optimal dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

statistika kelas XI IPA 4 SMAN 1 Gerung tahun pelajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran kooperatif,Two Stay Two Stray(TSTS), aktivitas belajar, dan  hasil 

belajar. 
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ABSTRACT 
The study proposed to investigate the students low learning in SMAN 1 Gerung. The result 

because of low activity students in learning. The students dominate ask by ther friend than ask 

to the teacher based on the material are touch. Beside that when the teacher give an 

examination to the students mose of the student cheating ask to the teacher not see when they 

doing the examination. To invrope that one of teaching metode can use ask cooperative 

learning model Two Stay Two Stray (TSTS).  Therefore, further research are needed to 

improve learning activities and learning achievements of students at grade XI IPA 4 program 

of SMAN 1 Gerung academic year 2016/2017 on statistics material by using problem 

cooperative learning model Two Stay Two Stray (TSTS). This study is a Classroom Action 

Research which is done in 2 cycles. Each cycles of this study contains of four steps, those are 

Planning, Implementation, Observation, Evaluation and Reflection. The data of students 

learning activities was taken by observation sheet while the data of students learning 

achievement was taken based on the test result conducted at the end of cycles. The results 

showed that the students score activity in the first cycle and second cycle respectively “9.33”, 

“16”, “21”, and “25.34”within the categories respectively “very less active”, “enough active”, 

“active, “very active”, and “very active”. Then the classical completenesson the first cycle 

and second cycle respectively 59.38% and 87.88%.Based on the result of the research 

concluded that the implementation of cooperative learning model Two Stay Two Stray 

(TSTS) can improve the activities and learning achievements of students on statistics material 

at grade XI IPA 4 program of SMAN 1 Gerung academic year 2016/2017. 

 

Keywords: Cooperative learning, Two Stay Two Stray (TSTS), learning activity, and learning 

achievement. 
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A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil observasi awal, selama kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan 

(PPL) di SMAN 1 gerung kelas XI IPA tahun pelajaran 2015/2016 terdapat beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran matematika. Permasalahan 

tersebut antara lain adalah rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Ini 

dapat dilihat dari jarangnya siswa untuk bertanya, mengeluarkan ide, ataupun pendapatnya 

pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu dalam pengerjaan soal-soal latihan masih 

didominasi oleh guru, serta kebanyakan siswa bisa mengerjakan soal latihan yang sama persis 

seperti contoh soal yang diberikan oleh guru.  

Hasil obsevasi juga diketahui bahwa guru masih menerapkan pembelajaran dengan 

metode ekspositori yaitu pembelajaran yang terpusat pada guru. Guru memberikan materi 

dengan memberikan rumus dan contoh soal di papan tulis. Kemudian menyuruh siswa untuk 

mencatat, guru memberikan soal-soal latihan tanpa pernah berusaha menjelaskan proses 

penurunan rumus. Dalam proses belajar mengajar tersebut siswa hanya menerima apa yang 

diberikan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru.Hal ini tentunya berdampak pada 

siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran, baik dalam bertanya, menyampaikan 

pendapat atau ide, maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahanyang diberikan oleh 

guru.Kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru juga jarang menggunakan media 

pembelajaran seperti penggunaan lembar kerja siswa (LKS) maupun alat peraga pada kegiatan 

pembelajaran. Rendahnya aktivitas siswa ini secara otomatis akan berdampak terhadap 

rendahnya hasil belajar matematika siswa. 

Hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA SMAN 1 Gerung dapat dilihat dari rata-

rata skor dan ketuntasan klasikal pada ulangan akhir semester genap tahun pelajaran 

2015/2016 yang tercantum pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 : Hasil Ulangan Akhir Semester Genap Kelas XI IPA SMAN 1 Gerung 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

(Sumber: daftar nilai guru matematika SMAN 1 Gerung). 

Ketuntasan belajar secara klasikal yang diterapkan oleh SMAN 1 Gerung di kelas XI 

IPA yaitu sebesar 85% dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu sebesar 75. Tabel 

No Kelas Nilai Rata-rata 
Ketuntasan 

Klasikal 

1 XI IPA 1 78,65 72,97 % 

2 XI IPA 2 69,58 63,16 % 

3 XI IPA 3 68,46 48,72 % 

4 XI IPA 4 50,89 23,68 % 

5 XI IPA 5 54,82 35,89 % 

6 XI IPA 6 56,02 39,47  % 
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di atas menunjukan ketuntasan belajar secara klasikal pada semua kelas berada di bawah 85%. 

Kelas XI IPA 4 yang peling terendah hasil belajar dan ketuntasan klasikal dari XI IPA 

lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan diambil kelas XI IPA 4 sebagai objek 

penelitian. 

Adapun materi pokok diajarkan dalam pelajaran matematika kelas XI IPA semester 

ganjil SMAN 1 Gerung adalah materi statistika, peluang, trigonometri, dan  lingkaran dan 

garis singgungnya. Berdasarkan informasi dari guru matematika kelas XI IPA 4, materi pokok 

statistika  merupakan salah satu pokok bahasan yang paling rendah penguasaannya 

dibandingkan dengan pokok bahasan yang lain. Rendahnya materi pokok statistika ini 

ditunjukan berdasarkan data hasil ulangan harian tiap pokok bahasan mata pelajaran 

matematika di kelas XI IPA 4 SMAN 1 Gerung yang tercantum dalam Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2 : Rata-rata Nilai Ulangan Harian Tiap Pokok Bahasan Matematika 

Semester Ganjil Kelas XI IPA 4 SMAN 1 Gerung Tahun Pelajaran 2015/2016. 

KD Materi Pokok Nilai Rata-rata 
Ketuntasan 

Klasikal 

1 Statistika 71,57 39,47 % 

2 Peluang 75,68 84,21 % 

3 Trigonometri 82,38 81,58 % 

4 
Lingkaran dan Garis 

Singgungnya 
84,57 89,47 % 

Data tersebut menunjukkan nilai rata – rata tiap pokok bahasan matematika kelas XI 

IPA 4 SMAN 1 Gerung pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. Dalam hal ini pokok 

bahasan statistika masih di bawah KKM yaitu 75 dengan ketuntasan klasikal 85 %. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika kelas XI IPA saat 

mengikuti PPL, rendahnya hasil belajar pada pokok bahasan statistika di kelas XI IPA 4 

terlihat pada saat evaluasi kompetensi dasar (KD). Dalam hal ini sebagian besar kesalahan 

siswa terletak pada KD 1.3 yaitu siswa menghitung ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan 

ukuran penyebaran data, serta penafsirannya. Ditinjau dari materi KD 1.3 dalam pokok 

bahasan statistika ini, kesulitan siswa saat mengerjakan soal evaluasi yaitu kesulitan saat 

menerapkan rumus yang telah diberikan oleh guru. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Baiq Yulia Andayani, S.Pd. selaku guru 

matematika kelas XI IPA, didapatkan bahwa kejadian di kelas XI IPA 4 pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung yaitu pada saat guru sedang menerangkan materi pelajaran 

khususnya materi pokok bahasan statistika, siswa masih banyak yang ribut, sehingga guru 

kehilangan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Apabila guru memberikan waktu untuk 

bertanya kepada siswa terkait materi yang diajarkan, siswa lebih dominan bertanya dengan 

teman sebangkunya dibandingkan bertanya dengan guru. Kemudian pada saat guru 

memberikan latihan soal kepada siswa, sebagian besar siswa melihat jawaban dari temannya 
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tanpa bertanya bagaimana langkah-langkah pengerjaan dari soal yang di berikan. Selain itu, 

bahkan siswa meminta kepada guru untuk tidak melihatnya pada saat mengerjakan latihan 

soal. 

Dengan adanya kondisi di atas, perlu diterapkan suatu sistem pembelajaran yang 

melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, guna untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Salah satunya dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS). Pembelajaran dengan metode ini 

kecendrungan belajar siswa menjadi lebih bermakna, lebih berorientasi pada keaktifan, 

membantu meningkatkan minat, dan prestasi belajar. 

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) pada pokok bahasan statistika di siswa kelas XI IPA 4 SMAN 1 Gerung tahun 

pelajaran 2016/2017. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK).Penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2016 dengan subyek penelitian 

adalah siswa kelas XI IPA 4 dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang yang terdiri dari 21 

orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan.Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dimaksud dirancang dalam dua siklus. Adapun dalam masing-masing siklus tersebut 

dilakukan lima tahapan, yaitu (a) tahap perencanaan tindakan, (b) tahap pelaksanaan tindakan, 

(c) tahap observasi, (d) tahap evaluasi, dan (d) tahap refleksi. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini yaitu menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP yang disusun berdasarkan tahap-tahap pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS). Selanjutnya,guru 

membentuk kelompok yang heterogen, menyiapkan Lembar Kerja Kelompok (LKK), 

menyiapkan lembar observasi, menyiapkan kuis beserta kunci jawabannya, dan menyiapkan 

soal tes hasil belajar dan pedoman penskorannya. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang 

disusun sebelumnya. Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran.Adapun observasi dilakukan oleh satu orang observer dengan menggunakan 

lembar observasi, baik lembar observasi guru maupun lembar observasi siswa. Sedangkan 

evaluasi dilakukan pada akhir setiap siklus dengan memberikan tes  berupa soal uraian yang 

dikerjakan secara individual.Dari hasil observasi aktivitas  siswa dan guru, juga hasil tes 

evaluasi siswa, kemudian dilakukan refleksi yang dilakukan pada akhir tiap siklus.Adapun 
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jenis data yang diperoleh berasal dari data hasil belajar, data hasil observasi aktivitas siswa, 

dan data hasil observasi aktivitas guru.  

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Aktivitas Siswa 

a. Penentuan skor aktivitas belajar siswa dianalisis secara deskriptif  kualitatif. 

Indikator belajar siswa yang diamati sebanayak tujuh indikator, setiap indikator 

terdiri dari tiga deskriptor. Pemberian skornya mengikuti aturan sebagai berikut: 

Skor 1 diberikan jika       

Skor 2 diberikan jika           

Skor 3 diberikan jika           

Skor 4 diberikan jika       

Keterangan:    persentase banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas 

sesuai deskriptor. 

b. Penentuan rata-rata skor aktivitas belajar siswa dengan menggunakan rumus: 

  
 

 
       (3.1) 

 Keterangan:  

A   rata-rata skor aktivitas belajar siswa 

Z   total skor aktivitas siswa tiap indikator 

n   banyaknya deskriptor pada tiap indikator 

c. Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean Ideal) dan SDi 

(Standar Deviasi Ideal) 

1) Banyak indikator aktivitas siswa   7 

2) Skor maksimal setiap indikator   4 

3) Skor maksimal ideal (SMI)           

Mi dan SDi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut (Nurkencana, 

1990: 100): 

   
 

 
  Skor  aksimal Ideal  Skor  inimal Ideal  

S   
 

 
  Skor  aksimal Ideal   Skor  inimal Ideal  

Jadi nilai Mi dan SDi aktivitas belajar siswa adalah: 

   
 

 
  2     1 ,   S   

 

 
  2 -     

d. Penentuan kriteria aktivitas belajar siswa 

Penentukan kriteria aktivitas siswa digunakan skor standar seperti yang tertera 

pada Tabel berikut ini ( Nurkencana, 1990: 100): 
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Tabel 3 Pedoman Kriteria Aktivitas Belajar Siswa 

Interval Kategori Aktivitas 

             Sangat aktif 

                        Aktif 

                        Cukup aktif 

                        Kurang aktif 

             Sangat kurang aktif 

   skor rata-rata indikator aktivitas belajar siswa 

Berdasarkan Tabel 3 dan data-data dari   dan     dapat disusun kriteriaaktivitas 

siswa sebagai berikut: 

Tabel 4 Kriteria Aktivitas Belajar Siswa 

Interval Skor Kategori Aktivitas 

     Sangat Aktif 

        Aktif 

        Cukup Aktif 

        Kurang Aktif 

     Sangat Kurang Aktif 

  skor rata-rata indikator aktivitas belajar siswa 

2. Data Aktivitas Guru  

a. Penentuan skor aktivitas guru dianalisis secara deskriptif kualitatif. Indikator 

aktivitas guru yang diamati sebanyak tujuh indikator, setiap indikator terdiri dari 

tiga deskriptor. Pemberian skornya mengikuti aturan sebagai berikut: 

Skor 3 diberikan jika semua (3) deskriptor tampak. 

Skor 2 diberikan jika (2) deskriptor tampak. 

Skor 1 diberikan jika (1) deskriptor tampak. 

Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

b. Penentuan jumlah skor aktivitas guru dengan menggunakan rumus: 

  ∑   
 
         (3.2) 

Keterangan: 

  = skor aktivitas guru 

   = skor aktivitas guru yang tampak 

  = banyaknya indikator 

c. Analisis data aktivitas guru menggunakanMi (Mean Ideal) dan SDi (Standar 

Deviasi Ideal) 

Banyak indikator aktivitas guru = 7 

Skor maksimal setiap indikator = 3 

Skor maksimal ideal (SMI) =        
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MI dan SDI dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut (Nurkencana, 

1990 : 100) : 

   
 

 
  Skor  aksimal Ideal  Skor  inimal Ideal  

S   
 

 
  Skor  aksimal Ideal   Skor  inimal Ideal  

Jadi nilai Mi dan SDi aktivitas belajar guru adalah: 

   
 

 
  21      1 ,  S   

 

 
  21-     

d. Penentuan kriteria aktivitas guru 

Penentuan kriteria aktivitas guru digunakan skor standar seperti yang tertera 

pada tabel berikut ini (Nurkancana, 1990 : 103): 

Tabel 5 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Skor Kategori 

         S   Sangat baik 

       S            S   Baik 

       S            S   Cukup baik 

       S            S   Kurang baik 

         S   Sangat kurang baik 

  skor aktivitas guru 

Berdasarkan Tabel 5 dan data Mi beserta SDi, maka dapat disusun kriteria 

aktivitas guru sebagai berikut: 

Tabel 6 Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Skor Kategori 

     Sangat baik 

        Baik 

       Cukup baik 

      Kurang baik 

    Sangat kurang baik 

3. Data Hasil Belajar Siswa 

a. Penentuan ketuntasan Individu 

Secara individu, siswa dikatakan tuntas belajar apabila siswa memperoleh nilai 

evaluasi akhir siklus   . 

b. Penentuan ketuntasan belajar klasikal 

Ketuntasan belajar klasikal dikatakan tercapai apabila jumlah siswa yang tuntas 

secara individu mencapai     dari jumlah siswa di kelas. Ketuntasan belajar 

klasikal dapat dihitung dengan rumus: 

   
 

 
           (3.3) 

Keterangan:  

   Ketuntasan Belajar 
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   Banyak siswa yang memperoleh nilai     

  Banyak siswa yang mengikuti ikut tes (Sudjana, 2010: 109).  

Adapun Indikator keberhasilan dalam penelitianiniadalah: (1) Aktivitas belajar siswa 

dikatakan meningkat apabila aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif, (2) Hasil 

belajar siswa dikatakan meningkat apabila siswa dikatakan tuntas dalam belajar yakni ≥   % 

siswa memperoleh skor minimal 75 (KKM). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) fase pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS, yaitu: (1) Fase penyampaian tujuan dan persiapan peserta didik, pada fase ini guru 

menyiapkan RPP, LKK, kuis, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan 

motivasi, dan melakukan apersepsi; (2) Fase penyajian informasi, yaitu guru menjelaskan 

materi; (3) Fase pengorganisir peserta didik kedalam tim-tim belajar, guru membagi siswa 

menjadi sembilan kelompok belajar yang heterogen dan masing-masing kelompok dibagikan 

Lembar Kerja Kelompok (LKK) sebagai bahan diskusi; (4)  Fase pemberian bantuan pada 

tim-tim belajar, guru berkeliling memantau jalannya diskusi kelompok dan memberikan 

bimbingan kepada kelompok yang memerlukan; (5) Fase pengevaluasian, guru menunjuk 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan jawaban dari LKK yang didiskusikan.Setelah 

itu, masing-masing siswa diberikan kuis yang berisi soal-soal latihan berbentuk essay; (6)  

Fase pemberian pengakuan atau penghargaan, guru memberikan penghargaan pada akhir 

siklus kepada kelompok yang memiliki nilai rata-rata tertinggi dari mesing-masing anggota 

kelompoknya. 

Pembelajaran diawali dengan guru memberi salam serta menyapa siswa, guru 

menanyakan keadaan dan mengabsensi siswa, penyampaian tujuan pembelajaran, 

menyampaikan motivasi dan apersepsi.Selanjutnya, guru memerintahkan siswa untuk duduk 

dengan kelompok masing-masing. Pada kegiatan inti, pembelajaran dilaksanakan berdasarkan 

fase-fase kegiatan pembelajaran model kooperatif tipe TSTS. Adapun pada akhir kegiatan, 

dilakukan refleksi (menyimpulkan materi) untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah dipelajari bersama. Guru juga mengingatkan kepada siswa untuk tekun 

belajar dan mempelajari materi yang sudah dipelajari. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama serta mengucapkan salam. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap aktivitas 

siswa maupun hasil belajar siswa.Skor rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh 

sebesar 12,66 dengan kategori sangat kurang aktif.  Sedangkan pada siklus II diperoleh rata-
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rata skor sebesar 23,17 dengan kategori sangat aktif. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut 

Tabel 6 Ringkasan Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

 

No 

 

INDIKATOR 

Skor Aktivitas 

Pert. 1/I Pert. 2/I Pert.1/II Pert.2/II 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

2,67 2,67 3 3,67 

2 Antusias siswa pada awal pembelajaran 1,33 2,67 3 3,67 

3 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

1 1,67 2,67 3,33 

4 Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok 

saat pengerjaan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

2 2,33 3,33 4 

5 Aktivitas siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya 

1,33 2 2,67 3,33 

6 Aktivitas siswa saat mengerjakan soal 

latihan sebagai pengembangan individu. 

0 2,33 3 3,67 

7 Partisipasi siswa dalam menutup 

pembelajaran 

1 2,33 3,33 3,67 

 Total Skor 9,33 16 21 25,34 

 Rata-rata skor indikator 12,66 23,17 

 Kategori Aktivitas Sangat Kurang 

Aktif 

Sangat Aktif 

Selain aktivitas belajar siswa meningkat, terjadi pula peningkatan terhadap keberhasilan 

mengajar guru dengan menerapakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Skor rata-rata 

aktivitasmengajar guru pada siklus I diperoleh sebesar 16 dengan kategori sangat baik.  

Sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata skor sebesar 21 dengan kategori sangat baik. 

Berikut hasil observasi aktivitas guru yang disajikan pada Tabel 7 di bawah ini: 

Tabel 7 Ringkasan Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No INDIKATOR 
Skor Aktivitas 

Pert. 1/I Pert. 2/I Pert. 1/II Pert. 2/II 

1 

Perencanaan dan persiapan 

penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran 

2 2 3 3 

2 
Pemberian tujuan pembelajaran dan 

motivasi kepada siswa 
1 2 3 3 

3 Menyajikan informasi 2 2 3 3 

4 

Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok untuk berdiskusi dengan 

menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS) 

2 3 3 3 

5 
Membimbing kelompok untuk 

bekerja dan presentasi kelompok 
3 3 3 3 

6 
Evaluasi dan pemberian 

penghargaan 
2 3 3 3 

7 Mengahiri Pembelajaran 2 3 3 3 
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Total Skor 14 18 21 21 

Rata-rata skor indikator 16 21 

Kategori Aktivitas Sangat baik Sangat baik 

 

Selanjutnya pada tiap akhir siklus I dan siklus II dilakukan evaluasi. Evaluasi ditujukan 

untuk memperoleh data hasil belajar siswa dengan memberikan tes tertulis berupa essay. 

Adapun rincian hasil evaluasi siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 8 Ringkasan Hasil Evaluasi  

Aspek yang diperhatikan Siklus I Siklus II 

Siswa yang mengikuti tes 32 33 

Nilai tertinggi 98 100 

Nilai terendah 35 45 

Jumlah nilai 2390 2963 

Rata-rata 74,69 89,79 

Siswa yang tuntas 19 29 

Siswa yang tidak tuntas 13 4 

Ketuntasan klasikal 59,38 % 87,88% 

Tabel 8 menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada 

siklus I adalah 59,38%. Pada siklus I presentase ketuntasan belajar siswa masih dibawah 85% 

maka penelitian belum berhasil. Setelah melakukan perbaikan pada siklus II terjadi 

peningkatan presentase ketuntasan belajar klasikal menjadi 89,88%. Ini menunjukkan bahwa 

penelitian dikatakan berhasil. 

Berdasarkan aktivitas belajar siswa, aktivitas mengajar guru, dan hasil evaluasi belajar 

siswa tersebut, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

tidak serta merta dapat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa pada 

siklus I Pertemuan 1 yang masih berkategori sangat kurang aktif. Rendahnya aktivitas siswa 

pada Pertemuan 1 siklus I disebabkan karena siswa belum terbiasa belajar menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Misalnya saja dalam pembagian tugas pada saat 

belajar kelompok di siklus I Pertemuan 1 masih kurang. Selain itu juga, siswa mengalami 

kesulitan untuk menyesuaikan diri karena pembelajaran yang diterapkan berbeda dengan yang 

biasa digunakan pada saat pembelajaran sebelumnya. Selain faktor siswa, guru juga belum 

optimal dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. Ada beberapa kegiatan 

pembelajaran yang tidak dilaksanakan oleh guru pada siklus I Pertemuan 1, yaitu memberikan 

motivasi kepada siswa serta apersepsi kepada siswa terhadap pengetahuan awalnya; 

menanyakan materi pembelajaran untuk menggali pemahaman siswa; memberikan latihan 

soal sebagai pengembangan individu; dan membimbing siswa untuk menyimpilkan materi 

dan pada pertemuan 2 yaitu memberikan motivasi kepada siswa dan menanyakan materi 

pembelajaran untuk menggali pemahaman siswa. Hal ini disebabkan karena guru kurang 

mampu mengatur waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga menyebabkan 



 

 

10 

pembelajaran pada siklus I masih kurang optimal. Namun, kekurangan yang dialami pada 

siklus  tersebut kemudian diperbaiki pada siklus II, sehingga terjadi peningkatan pada siklus 

II. 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I tersebut, akhirnya pada 

tahap refleksi, guru melakukan perbaikan tindakan pada siklus II. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus II ini adalah bentuk penyempurnaan dan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan 

yang muncul pada siklus I.Guru melakukan beberapa langkah perbaikan berdasarkan 

kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus 1 sehingga skoraktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan. Aktivitas belajar tidak akan meningkat apabila siswa tidak terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini mendukung pendapat Hamalik (1999), yang 

menjelaskan bahwa suatu proses belajar akan benar-benar efektif manakala dalam prosesnya 

siswa diajak untuk ikut terlibat secara aktif. Proses belajar sesungguhnya bukanlah kegiatan 

menghafal semata. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri 

konsep materi yang dipelajari dengan bantuan LKK (Lembar Kerja Kelompok) yang 

dikerjakan secara berkelompok, sehingga dengan mengalami sendiri mengakibatkan siswa 

lebih mengingat materi yang dipelajari, bukan semata-mata untuk menghapal. Siswa secara 

berkelompok saling bertukar pikiran dan bekerjasama dalam mencari jawaban melalui 

beberapa referensi berupa buku paket matematika yang mereka miliki. 

Hal di atas menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray (TSTS)dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.Penerapan Model 

pembelajaran Kooperatif tipeTSTS memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut aktif 

langsung dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, meningkatkan aktivitas belajar siswa 

merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Meningkatnya aktivitas belajar 

siswa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Slameto (2010) bahwa dengan partisipasi aktif 

siswa, pengetahuan mereka akan berkembang dengan lebih baik yang pada akhirnya 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Artinya bahwa dengan meningkatnya 

aktivitas siswa tersebut maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. 

Pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

dirancang dengan permainan bertamu. Dalam hal tersebut terdapat pembagian kerja kelompok 

yang jelas secara heterogen untuk tiap-taip anggota kelompok. Artinya setiap anggota 

kelompok bertanggungjawab atas kerja kelompoknya. Selain itu juga, model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat, 

mengkonstruksi, dan menyampaikan pengalaman langsung kepada siswa yang lain secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Lie (2014:61) mengatakan bahwa 
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struktur Two Stay Two Stray (TSTS) ini memberikan kesempatan kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi untuk kelompok lain. Selain itu dengan kegiatan 

pembelajaran dimana siswa berperan sebagai guru untuk siswa lainnya dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, meningkatnya aktivitas belajar siswa akan dapat meningkatnya pula 

hasil belajar siswa. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS akan mengarahkan 

siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, memberikan 

jawaban, dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh siswa lain. 

Dengan demikian, berdasakan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) pada pokok bahasan 

statistika dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA 4 SMAN 1 

Gerung tahun pelajaran 2016/2017. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pokok bahasan statistika kelas XI IPA 4 SMAN 1 

Gerung tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini terlihat dari Skor aktivitas belajar siswa yang 

berkategori sangat aktif pada siklus II. Serta penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray (TSTS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

statistika kelas XI IPA 4 SMAN 1 Gerung tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini terlihat dari 

siswa tuntas dalam belajar yakni 87,88% pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran-saran dari peneliti sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru matematika di kelas XI IPA 4 SMAN 1 Gerung diharapkan dapat menerapkan 

Model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) sebagai pembelajaran dalam kelas 

untuk menambah pengalaman baru dalam mengenal variasi pembelajaran sebagai upaya 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi peneliti lain yang ingin menerapkan Model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

(TSTS), minimal menerapkan langkah-langkah yang sudah ditetapkan secara optimal 

agar memperoleh hasil yang lebih baik. 

3. Bagi guru dan peneliti lain yang ingin menerapkan Model Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS), agar memperhatikan pengaturan alokasi waktu. Pengaturan alokasi waktu 

dilakukan sebaik mungkin supaya dari model pembelajaran tersebut dapat berjalan secara 

optimal sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 
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