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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Narmada pada pembelajaran materi 

fungsi tahun pelajaran 2017/2018 dengan menerapkan model kooperatif tipe Dua 

Tinggal Dua Tamu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang terdiri dari 2 siklus. Adapun tahapan tiap siklusnya yakni perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Indikator keberhasilan 

penelitian ini adalah tercapainya peningkatan aktivitas dan prestasi belajar matematika 

siswa. Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila aktivitas belajar siswa 

minimal berkategori aktif serta prestasi belajar matematika siswa dikatakan meningkat 

apabila siswa mencapai ketuntasan secara klasikal lebih dari atau sama dengan 85%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan skor aktivitas belajar siswa pada 

siklus I adalah 12,33 dengan kategori aktif, sedangkan pada siklus II adalah 17,17 

dengan kategori sangat aktif. Demikian juga pada peningkatan ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal masing-masing siklus. Siklus I dengan ketuntasan klasikal 70% 

dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan ketuntasan klasikal 85%. Dengan 

demikian, maka penelitian ini dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan pencapaian yang 

diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model kooperatif tipe Dua 

Tinggal Dua Tamu  pada pembelajaran fungsi secara optimal dapat meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Narmada 

tahun pelajaran 2017/2018. 

Kata Kunci: Aktivitas belajar, prestasi belajar, model pembelajaran kooperatif 

tipe Dua Tinggal Dua Tamu. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to improve mathematic’s student activity and learning 

achievement on function subject of class VIII C SMP Negeri 4 Narmada academic 

year 2017/2018 by applying a cooperative model type Two Stay Two Stray. This type 

of research was a classroom action research, which consists of two cycles. The stages 

of each cycle were planning, implementation, observation and evaluation, and 

reflection. The indicators of the success of this research was materialized improved 

mathematic’s student activity and learning achievement. The Students activities 

learning were reach out to be reached when student learning activities at least active 

than performance student learning were said to reached complete in classical was 

greater than or equal to 85%. The results showed that the average score of student’s 

activity in cycle I was 12.33 with less active category and increased in cycle II to 

17.17 with very active category. Score evaluation result average student learning 

experience increased on each cycle in cycle I score average the results the percentage 

of classical complete 70% and cycle II score percentage of classical complete 85 %. 

Based on the achievements in getting, so it would be concluded that the 

implementation of cooperative model type Two Stay Two Stray on function  learning 

optimal would improve mathematic’s student activity and learning achievement of 

class VIII C SMP Negeri  4 Narmada academic year 2017/2018. 

 

Key words: learning activities, learning achievement, cooperative model type 

Two Stay Two Stray. 

mailto:rusdianarahma@gmail.com


1 
 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum 

operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan di Indonesia. KTSP secara yudiris diamanatkan oleh undang-undang 

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI 

No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan diterapkan KTSP 

disetiap jenjang pendidikan, maka proses pembelajaran harus diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk kreatif dan 

mandiri dalam belajar. 

SMP Negeri 4 Narmada merupakan merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan KTSP. Namun dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi proses 

pembelajaran seperti yang diharapkan. Hal ini dilihat dari hasil pengamatan selama 

melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tahun pelajaran 

2016/2017. Hal ini dilihat dari nilai ujian akhir semester kelas VII semester 2 

diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 45%. Hal ini menunjukkan bahwa 

hanya 9 siswa dari 20 siswa yang mampu mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM). Adapun KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 75.  

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa juga terjadi pada kelas VIII C 

tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini terlihat dari nilai pada materi fungsi yakni 58,35%. 

Ini menunjukkan bahwa penguasaan materi fungsi masih kurang. Sebagian besar 

siswa kesulitan dalam menentukan nilai fungsi dan menyelesaikan soal atau masalah 

yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. 

Sekalipun demikian adanya, masih dapat dilihat potensi yang ada pada diri 

siswa yakni ada kemauan siswa untuk berdiskusi dan bertanya. Dalam kondisi ini, 

sebenarnya guru masih dapat mengarahkan potensi yang ada pada siswa ke arah yang 

positif dengan cara menggunakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

terlibat aktif dan mandiri, tahu apa yang harus mereka lakukan, kemaun bertanya 

siswa diarahkan untuk bertanya tentang pelajaran, dan informasi benar tidak hanya 

pada satu orang saja yang ada di kelompoknya. Salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Dua 

Tinggal Dua Tamu (DTDT). Model pembelajaran kooperatif tipe dua tinggal dua 
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tamu dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992). Menurut Lie dalam Shoimin 

(2014:222) struktur dua tinggal dua tamu memberikan kesempatan kelompok untuk 

membagi hasil dan informasi dengan kelompok lain dan dapat mendorong siswa 

untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. 

Pembelajaran dengan model ini, siswa akan berdiskusi dengan kelompoknya. 

Setelah melakukan diskusi intra kelompok, dua orang dari setiap kelompok 

meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok lain. Dengan demikian siswa 

yang sebagai tamu akan bertanya ke kelompok tempat bertamu mengenai hasil kerja 

kelompoknya sehingga siswa akan mendapatkan informasi yang banyak mengenai 

materi pembelajaran. Begitu juga dengan siswa yang menerima tamu, karena dia 

menjelaskan kembali hasil kerja kelompoknya ke setiap yang bertamu, maka siswa 

berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan kosep yang dipelajari benar-benar 

dipahami dan melekat lebih lama pada diri siswa. Hal ini meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap konsep dari materi yang diajarakan sehingga meningkatkan aktivitas 

belajar siswa yang pada akhirnya meningkatnya prestasi belajar siswa.  

Dari itu harapan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa 

SMP Negeri 4 Narmada Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat tercapai. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Di 

dalam PTK terdapat proses yang dimulai dari tahapan perencanaan, tindakan, 

pengamatan (observasi), dan refleksi untuk memecahkan masalah dan mencobakan 

hal-hal baru demi meningkatkan kualitas pembelajaran, hal ini dikemukakan oleh 

(Kemmis dan Taggart dalam Aqib, 2003: 22). Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 4 Narmada. Dengan subyek penelitian adalah siswa kelas VIII C tahun ajaran 

2017/2018, dengan banyak siswa 20 orang.  

Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini yaitu faktor siswa dan faktor guru. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 3 

pertemuan, dua pertemuan untuk pembelajaran dan satu pertemuan untuk evaluasi. 

Setiap pertemuan dilaksanakan selama 2-3 jam pelajaran, dimana 1 jam pelajaran 

sama dengan 40 menit. Terdapat empat tahap kegiatan yang dilaksanakan dalam tiap 
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siklus yaitu tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap observasi 

dan evaluasi, serta tahap refleksi. 

Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan dua instrumen 

penelitian yaitu lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui aktivitas dalam 

proses belajar mengajar yang terdiri dari lembar observasi aktivitas siswa dan 

aktivitas guru, dan untuk mengetahui prestasi belajar siswa digunakan instrumen 

berupa tes uraian. Tes ini diberikan pada akhir tiap siklusnya. Sumber data penelitian 

ini berasal dari siswa dan guru kelas VIII C SMP Negeri 4 Narmada Tahun Pejaran 

2017/2018.  

Penelitian ini dikatakan berhasil jika aktivitas belajar siswa minimal 

berkategori aktif dan prestasi belajar siswa dikatakan meningkat apabila siswa tuntas 

dalam belajar yakni ≥85%  siswa memperoleh skor minimal 75 (KKM). 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh daalam penelitian ini yaitu hasil observasi aktivitas guru 

dan aktivitas siswa. Adapun ringkasan hasil penelitian disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian 

Siklus Pert. 

Aktivitas Guru 
Aktivitas Belajar 

Siswa 

Ketuntasan 

Belajar 

Klasikal 
Skor Kategori Skor Kategori 

I 

1 15 Baik 10 
Cukup 

Aktif 
 

70% 

2 19 
Sangat 

Baik 
14,66 Aktif 

II 

1 21 
Sangat 

Baik 
15,66 Aktif  

85% 

2 21 
Sangat 

Baik 
18,68 

Sangat 

Aktif 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tiap siklus, diperoleh rata-rata skor aktivitas 

belajar siswa pada siklus 1 sebesar 12,33 dengan kategori aktif dan mengalami 

peningkatan rata-rata skor aktivitas belajar siswa pada siklus 2 sebesar 17,17 dengan 

kategori sangat aktif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe dua tinggal dua tamu dapat membuat siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran. 
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Keaktifan siswa juga terlihat ketika kegiatan dua tinggal dua tamu, baik siswa 

yang berperan sebagai tamu (Strayers) maupun  siswa sebagai penerima tamu 

(Stayers). Siswa sebagai Stayers tampak serius menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

kepada Strayers. Begitu juga dengan Strayers tampak serius mendengar dan 

menyimak ketika dijelaskan, serta tidak lupa mencatat informasi-informasi yang 

didapatkan. Terlihat juga antara Strayers dan Stayers berdiskusi dan tanya jawab 

mengenai hasil kerja mereka. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menerapkan 

tahapan-tahapan model pembelajaran kooperatif tipe dua tinggal dua tamu ini dapat 

membuat siswa terlibat secara aktif selama pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Shoimin (2014:225) bahwa dengan menerapakan model pembelajaran 

kooperatif tipe dua tinggal dua tamu pembelajaran lebih berorientasi pada keaktifan 

dan meningkatkan minat siswa untuk belajar.  

Hasil evaluasi pada siklus I diperoleh skor tertinggi 92 dan skor terendah 46 

dengan ketuntasan belajar 70%. Karena belum mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan yakni ketuntasan belajar siswa sekurang-kurangnya 85% siswa 

memperoleh skor minimal 75. 

Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa kekurangan-kekurangan pada 

pembelajaran siklus I. Adapun kekurangan-kekurangan tersebut diantaranya, siswa 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan guru tidak memberikan 

apersepsi pada saat kegiatan pembelajaran dimulai, siswa  belum mampu  merespon 

tanggapan dan pertanyaan dari guru, siswa sulit menemukan kelompok yang akan 

ditamui sehingga membuat beberapa siswa memanggil dengan berteriak beberapa 

siswa juga menegur temannya dengan berteriak, siswa enggan menjadi orang yang 

bertugas untuk tinggal di kelompoknya, siswa kurang siap dalam mempresentasikan 

hasil diskusinya karena tidak menguasai hasil diskusi, guru tidak memberikan 

penghargaan pada siswa yang berani mengungkapakan pertanyaan atau saran kepada 

kelompok yang presentasi, guru tidak membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. 

Berdasarkan beberapa kekurangan dan hasil refleksi pada siklus I, maka langkah-

langkah perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II adalah: Guru menyampaikan 

apersepsi dengan lebih menarik, guru meminta siswa untuk tidak segan bertanya 

tentang materi yang belum dipahami, guru menempatkan dua kelompok yang saling 
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bertamu dengan jarak yang dekat dan mudah di jangkau, guru mengatur dan 

menentukan tugas tiap anggota kelompok dengan menunjuk siswa yang bertugas 

sebagai tamu dan tinggal dalam kelompok, guru menekankan kepada semua anggota 

kelompoknya agar memahami hasil diskusi, guru memberikan penghargaan berupa 

nilai tambahan bagi siswa yang aktif bertanya, guru lebih mengefisienkan waktu dan 

dapat memperhitungkan kemungkinan yang dapat menghambat kegiatan pembelajaran. 

Siklus II dilaksanakan sesuai dengan perbaikan-perbaikan pada siklus I. 

Sehingga diperoleh hasil evaluasi prestasi belajar siswa yaitu skor tertinggi 95 dan 

terendah 70, dengan ketuntasan belajar siswa sebesar 85%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada siklus II prestasi belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan.  

Prestasi belajar siswa dapat meningkat dikarenakan meningkatnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena kegiatan diskusi 

kelompok terlaksana secara maksimal dimana setiap siswa terlibat secara aktif. Selain 

itu pada kegiatan dua tinggal dua tamu siswa yang berperan sebagai Strayers akan 

mencari informasi mengenai hasil kerja kelompok tempat bertamu untuk dicocokkan 

atau dibandingkan dengan hasil kerja kelompoknya sehingga memperkuat 

pemahamannya terhadap konsep yang dipelajari. Begitu juga dengan siswa yang 

berperan sebagai Stayers karena menjelaskan kembali hasil kerja kelompoknyanya ke 

setiap yang bertamu, maka konsep yang dipelajari benar-benar dipahami dan melekat 

lebih lama pada diri siswa tersebut. Seperti yang diungkapkan (Shoimin, 2014:225) 

kelebihan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe dua tinggal dua tamu 

adalah kecendrungan belajar siswa menjadi lebih bermakna, kemampuan berbicara 

siswa dapat meningkat dan siswa berani untuk mengungkapan pendapatnya, serta 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Meningkatnya aktivitas belajar siswa diharapkan 

meningkat pula prestasi belajar siswa. Seperti yang diungkapkan oleh (Sudjana, 

2014:72) bahwa semakin tinggi aktivitas belajar siswa maka semakin tinggi peluang 

berhasilnya pembelajaran dan penilaian. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Susi Widiowati (2015) tentang upaya 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika memperoleh hasil penelitian 

bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa. 
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Purmiati dkk (2012) mengemukakan dalam penelitiannya yang berkaitan 

dengan peningkatan aktivitas belajar IPA siswa SMP kelas VII D Negeri 7 Purworejo. 

Yang menyimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan melalui 

penerapan metode kooperatif TSTS. 

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada kelas VIII C SMP 

Negeri 4 Narmada dapat meningkat setelah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe dua tinggal dua tamu pada materi fungsi tahun pelajaran 2017/2018. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa : Penelitian ini 

adalah aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VIII C SMPN 4 Narmada dapat 

meningkat setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe dua tinggal dua 

tamu pada materi fungsi tahun pelajaran 2017/2018 secara optimal. Hal ini dapat 

dilihat dari aktivitas siswa berkategori tidak aktif menjadi berkategori sangat aktif 

dan capaian belajar sebelumnya yang belum tuntas kemudian tuntas pada akhir 

siklus dengan KKM 75.  

2. Saran  

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Dua Tinggal Dua Tamu, yaitu:  

a. Pada kegiatan dua tinggal dua tamu terkadang siswa masih  bingung dengan 

tugas dari setiap peran. Sehingga guru harus benar-benar menjelaskan tugas 

dari masing-masing peran, guru juga sebaiknya mengatur alokasi waktu 

sebaik mungkin sehingga setiap langkah pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik., dan guru harus mampu menguasai kelas dengan baik terutama pada 

saat proses Stay dan Stray berlangsung agar dapat tercipta suasana 

pembelajaran yang kondusif. 

b. Bagi siswa, khususnya di kelas VIII C SMP Negeri 4 Narmada tahun 

pelajaran 2017/2018 hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan 
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lebih baik, dan mencatat hal-hal yang penting dan menanyakan materi materi 

yang belum dipahami. 

c. Bagi guru, khususnya di SMP Negeri 4 Narmada dapat menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Dua Tinggal Dua Tamu pada materi fungsi 

sebagai alternatif dalam pembelajaran  karena dapat menambah pengalaman 

guru dalam upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika 

siswa. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mencoba menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Dua Tinggal Dua Tamu pembelajaran pada 

materi yang lain.  
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