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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dalam proses 
pembelajaran PKn materi Demokrasi di Indonesia pada siswa kelas XI Administrasi 
Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012 melalui 
penggunaan strategi pembelajaran Two Stay-Two Stray bervariasi. Keaktifan siswa 
sangat kurang sebelum diberikan tindakan kelas dan guru sudah mengupayakan 
alternatif pemecahannya, antara lain: Reading Guide, Jigsaw dengan model 
pengelompokkan tim pakar, ceramah variasi. Hasilnya penerapan strategi 
pembelajaran tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan siswa. Solusi yang 
ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Two Stay-Two Stray bervariasi. Subjek  pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas XI 
Administrasi Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri yang berjumlah 41 siswa. Data 
penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Diharapkan dengan 
penerapan strategi pembelajaran Two Stay-Two Stray bervariasi  keaktifan dalam 
proses pembelajaran PKn materi Demokrasi di Indonesia pada siswa kelas XI 
Administrasi Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012 
dapat meningkat minimal 70% dari 41 siswa.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa di kelas XI 
Administrasi Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012 
yaitu sebelum diadakan penelitian tindakan kelas adalah 8 siswa (19,5%). Siklus I 
meningkat menjadi 18 siswa (44%) dan siklus II meningkat menjadi 29 siswa 
(70,7%). Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis 
tindakan yang menyatakan “Diduga  dengan penerapan Strategi Pembelajaran Two 
Stay-Two Stray bervariasi mampu Meningkatkan Keaktifan dalam Proses 
Pembelajaran PKn Materi Demokrasi di Indonesia pada Siswa Kelas XI Administrasi 
Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012” terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Two Stay-Two Stray bervariasi, Keaktifan Siswa,  
 

 

 



1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Dewasa ini pendidikan hanya menitikberatkan pada tercapainya 

tujuan pembelajaran, tetapi kurang memperhatikan proses pencapaian dari 

tujuan tersebut. Kalangan pendidik dalam proses pencapaian tujuan 

pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terkait 

dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dicapai dengan 

meningkatkan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan dapat 

dilakukan dengan memperbaiki proses belajar mengajar, menganalisis 

hasil belajar siswa serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada 

dalam pendidikan.  

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal 

adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini tampak dari hasil 

belajar peserta didik yang masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini 

merupakan cermin kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional 

dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri. Atau dengan 

kata lain proses pembelajaran hingga masih didominasi oleh guru dan 

kurang memberikan akses pada anak didik untuk berkembang secara 

mandiri melalui penemuan dalam proses berfikirnya. (Triyanto, 2010:8).  

Guna mendapatkan hasil belajar yang baik, guru perlu memilih 

dan menentukan metode mengajar yang lebih inovatif dan variatif, karena 

pemilihan metode yang tepat akan memberikan motivasi lebih kepada 

siswa untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik. Di dalam 

kegiatan belajar mengajar, ada berbagai macam metode active learning 



yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran, 

seperti metode True Or False, Jigsaw Learning, Team Quiz, Card Sort 

,Role Playing, Index Card Match dan masih banyak lagi yang lainnya.  

Guru dalam mengajar harusnya bisa memakai metode yang tepat. Selain 

dari metode tersebut ada beberapa metode pembelajaran aktif yang sudah 

diterapkan dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran 

PKn.  

Metode pembelajaran aktif sebagaimana disebut di atas terbukti 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penelitian Farida (2011) 

misalnya strategi Team Quiz dapat meningkatkan keaktifan siswa pada 

materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara di kelas VIII B 

SMP Negeri 1 Simo tahun pelajaran 2010/2011, sebelum diterapkannya 

strategi pembelajaran Team Quiz, siswa yang aktif beranya, 

mengemukakan pendapat, serta menjawab pertanyaan berjumlah 7 siswa 

(20%). Setelah diterapkan strategi Team Quiz, siswa yang aktif pada siklus 

pertama meningkat menjadi 15 siswa (42,85%), dan pada siklus ke dua 

menjadi 22 siswa (62,85%), serta pada siklus ke tiga meningkat menjadi 

27 siswa (77,14%).  

Penelitian lainnya yang dilakukan Widyawati (2011) bahwa 

strategi Card Sort dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran PKn materi sistem hukum dan peradilan nasional di kelas X 

Perawatan Kesehatan SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten tahun 

pelajaran 2010/2011, sebelum penelitian hanya 5 (14,70%) siswa yang 



aktif. Setelah dilakukan tindakan pertama meningkat menjadi 13 

(38,23%), dan tindakan ke dua meningkat menjadi 24 (70,59) sedangkan 

siklus ke tiga meningkat menjadi 28 (82,35%).  

Penelitian sejenisnya dilakukan oleh Miatun (2010), juga dengan 

strategi Card Sort bervariasi dengan fokus sedikit bebeda yaitu keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran PKn materi budaya politik di Indonesia 

yang dilakukan di kelas XI TKR 2 SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten 

tahun 2010 menunjukkan sebelum dilaksanakan penelitian hanya 13 

(30,95%) siswa yang aktif. Setelah dilakukan tindakan dengan strategi 

pembelajaran Card Sort bervariasi menunjukkan pada siklus pertama 

siswa aktif menjadi 16 siswa (44,44%), siklus ke dua menjadi 26 

(72,22%), dan siklus ke tiga meningkat menjadi 33 (82,54%). 

Dilihat dari beberapa penelitian di atas mengenai permasalahan 

dalam proses pembelajaran di kelas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan strategi pembelajaran aktif serta menyenangkan mampu 

membuat siswa lebih aktif. Untuk itu guru harus mengimplementasikan 

strategi yang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tertarik 

dalam mengikuti pelajaran dan tujuan pembelajaran bisa terwujud yaitu 

proses pembelajaran di kelas tidak terpusat pada guru, akan tetapi siswa 

berperan aktif saat pelajaran di kelas.  

Pada kenyataannya di lapangan, dalam proses pembelajaran 

formal di sekolah khususnya mata pelajaran PKn, guru kebanyakan 

menggunakan metode ceramah, metode yang berpusat pada guru. Guru 



lebih banyak berbicara, sedangkan murid hanya mendengarkan saja dan 

hanya mencatat bagian yang penting penting, itu pun cuma sebagian murid 

yang merespon penjelasan dari guru, hal ini dapat dilihat dari hasil survey 

terhadap beberapa SD di Buleleng (Bali) dan kota Malang menemukan 

bahwa 80% guru menyatakan paling sering menggunakan metode ceramah 

untuk pembelajaran Sains. Sedangkan dari pandangan siswa, 90% 

menyampaikan bahwa gurunya mengajar dengan cara menerangkan, 

58,8% berpendapat dengan cara memberikan PR 

(http://edukasi.kompisiana.com). Sehingga siswa pasif dalam proses 

pembelajaran PKn. Akibatnya situasi proses belajar mengajar di kelas 

monoton, karena cenderung guru yang aktif dan siswa pendengar atau 

pasif saja.  

Selaras dengan kondisi tersebut, keadaan siswa kelas XI 

Administrasi Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri, dalam proses 

pembelajaran PKn siswa kurang aktif, dari 41 siswa yang mengikuti 

pembelajaran, hanya 8 siswa yang aktif. Hal tersebut diperoleh dari 

wawancara dengan guru PKn kelas XI sekolah tersebut mengenai proses 

pembelajaran yang telah dilakasanakan dan permasalahan yang telah 

dialami oleh guru dalam mengajar. Masalah tersebut yaitu kurangnya 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut ibu Dra. Sudaryanti selaku guru PKn Kelas XI 

sekolah tersebut telah mencoba berbagai upaya diantaranya adalah 



pemberian tugas individu, pemberian tugas kelompok, menggunakan 

strategi jigsaw dengan mengelompokkan team pakar, dan reading guide. 

Penggunaan metode-metode tersebut dirasa masih belum berhasil, 

dikarenakan pelaksanaan strategi yang diterapkan belum bisa membuat 

aktif sebagian besar siswa, hal itu dapat dilihat pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan strategi jigsaw dengan mengelompokkan team 

pakar, siswa hanya tergantung pada teman yang menjadi pakar dari 

kelompoknya. Dilihat dari keadaan tersebut maka perlu dilakukan 

tindakan kelas lain yang diharapkan mampu meningkatkan keaktifan  

siswa dalam proses pembelajaran PKn. Untuk itu peneliti mengajukan 

strategi pembelajaran two stay-two stray bervariasi sebagai upaya untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn. Dengan 

demikian cara ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran PKn.  

 

b. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan tujuan 

penelitian. Tujuan tersebut dipilah menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus, masing masing tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Tujuan Umum 

a) Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan   Kewarganegaraan. 

b) Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 



c) Untuk meningkatkan keberanian siswa untuk mengemukakan 

pendapat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

2) Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan Meteri Demokrasi di Indonesia Melalui 

Penerapan Strategi Pembelajaran Two Stay-Two Stray Bervariasi Pada 

Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri 

tahun pelajaran 2011/2012. 

 

2. Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nurwachid (2010) menunjukkan 

adanya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar pada siswa Kelas VII SMP 

2 Sawit Boyolali yang berjumlah 34 siswa dalam pembelajaran matematika. 

Hal ini dapat dilihat dari a. keaktifan siswa dalam: 1) mampu mengemukakan 

pendapat setiap putaran meningkat dari Sebelum Putaran (26,47%), putaran I 

(41,17%), putaran II (55,88%) dan putaran III meningkat menjadi (70,58 %), 

2) Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat setiap putaran 

meningkat meningkat dari sebelum putaran (38,23%), putaran I (52,94%), 

putaran II (67,64 %) dan putaran III meningkat menjadi (85,29%), 3) Melatih 

diri dalam memecahkan soal setiap putaran meningkat dari sebelum putaran 

(41,17%) putaran I (55,88%), putaran II (70,58 %) dan putaran III meningkat 

menjadi (91,17 %). b. prestasi belajar siswa dalam mengerjakan latihan 

kemandirian setiap putaran meningkat, sebelum putaran (29,41 %), putaran I 

(47,05 %), putaran II (64,70 %), dan putaran III meningkat menjadi (82,35 %). 



Kesimpulan penelitian ini adalah Pendekatan Cooperative Learning Tipe Two 

Stay Two Stray dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

keaktifan dan prestasi belajar siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2011) menunjukkan 

adanya peningkatan keaktifan belajar pada siswa kelas XI IPS-2 SMA Islam 

Al Maarif Singosari. Presentase keaktifan yang semula 35,10% menjadi 64% 

pada siklus I dan 77% pada siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

telah terjadi peningkatan keaktifan belajar Geografi setelah diterapkan 

pembelajaran kooperatif model Two Stay Two Stray (TSTS). Dari hal 

penelitian yang tela diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelaaran Two Stay-Two Stray mampu meningkatkan keaktifan belajar 

siswa. 

 

3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengamati 

proses kegiatan pembelajaran pra penelitian tindakan kelas dengan 

mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam kelas khususnya masalah 

mengenai kegiatan belajar mengajar. Setelah mengetahui permasalahan yang 

terjadi dalam kelas mengenai rendahnya keaktifan siswa, maka dilakukan 

solusi alternatif mengatasi masalah tersebut melalui penelitian tindakan kelas,  

penerapan srategi Two stay-Two stray bervariasi  pada pembelajaran PKn pada 

siswa kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri.  

 

 



4. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa di kelas 

XI Administrasi Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri Tahun Pelajaran 

2011/2012 yaitu sebelum diadakan penelitian tindakan kelas adalah 8 siswa 

(19,5%). Siklus I meningkat menjadi 18 siswa (44%) dan siklus II meningkat 

menjadi 29 siswa (70,7%). Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas 

tersebut maka hipotesis tindakan yang menyatakan “Diduga  dengan penerapan 

Strategi Pembelajaran Two Stay-Two Stray bervariasi mampu Meningkatkan 

Keaktifan dalam Proses Pembelajaran PKn Materi Demokrasi di Indonesia pada 

Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Pancasila 5 Wonogiri Tahun 

Pelajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 

 

5. Simpulan Dan Saran 

a. Simpulan 

Dari rangkaian putaran penelitian tindakan kelas yang telah 

dilakukan terlihat adanya perubahan yang merupakan hasil penelitian 

dalam rangka usaha mening-katkan keaktifan siswa pada materi demokrasi 

di Indonesia. Bertitik tolak dari tindakan yang telah dilaksanakan pada 

penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Penerapan strategi pembelajaran Two Stay-Two Stray bervariasi telah mampu 

meningkatkan keaktifan siswa pada materi demokrasi di Indonesia hingga 

sebanyak 29 (70,7%) siswa.  

2) Peningkatan keaktifan siswa sebelum adanya penelitian siswa yang aktif  

sebanyak 8 siswa (19,5%). Pada putaran I sebanyak 18 (44%) siswa, dan pada 

putaran II sebanyak 29 (70,7%) siswa.  



3. Keaktifan siswa terhadap penjelasan guru sebelum adanya penelitian di 

kegiatan inti, yang aktif berjumlah 7 siswa dan yang pasif 34 siswa dari 

41 siswa, dan pada kegiatan akhir, yang aktif berjumlah 7 siswa dan 

yang pasif 34 siswa dari 41 siswa. Siklus 1 di kegiatan awal siswa 

secara keseluruhan tidak begitu memperhatikan penjelasan dari guru, 

banyak siswa yang mengobrol sendiri, bercanda dengan teman, dan 

bermain hp. Pada Kegiatan inti, siswa yang aktif berjumlah 8 siswa dan 

yang pasif berjumlah 33 siswa dari 41 siswa, dan di kegiatan akhir, 

siswa yang aktif berjumlah 7 siswa dan yang pasif berjumlah 34 siswa 

dari 41 siswa. Siklus 2 di kegiatan awal, siswa yang aktif berjumlah 10 

siswa. Pada siklus ke dua ini di kegiatan awal mengalami peningkatan 

dibandingkan pada siklus pertama. Siswa yang pasif pada kegiatan awal 

ini berjumlah 29 siswa dari 39 siswa.Pada kegiatan inti, siswa yang 

aktif berjumlah 15 siswa dan yang pasif berjumlah 24 siswa dari 39 

siswa, dan di kegiatan akhir, siswa yang aktif berjumlah 8 siswa dan 

yang pasif berjumlah 31 siswa dari 39 siswa. 

4. Siswa yang akif dalam kerja sama kelompok, sebelum adanya 

penelitian hanya 1 siswa, dan pada pelaksanaan tindakan siklus 1 siswa 

yang aktif sebanyak 5 siswa, dilanjutkan ke siklus 2 keaktifan siswa 

dalam kerja sama kelompok sebanyak 4 siswa.  

5. Keaktifan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok asal 

sebelum adanya penelitian sebanyak 4 siswa, siklus 1 sebanyak 10 

siswa, dan siklus 2 sebanyak 8 siswa. 



6. Keaktifan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok lain 

sebelum adanya penelitian sebanyak 6 siswa, siklus 1 sebanyak 10 

siswa, dan siklus 2 sebanyak 12 siswa. 

7. Keaktifan siswa dalam memberi kesempatan berpendapat kepada teman 

dalam kelompok, pada sebelum dilaksanakan penelitian dan setelah 

dilaksanakan penelitian pada siklus 1 belum adanya perubahan yaitu 

siswa masih pasif. Perubahan yang positif terjadi dalam pelaksanaan 

siklus 2, untuk siswa yang aktif berjumlah 7 siswa.   

b. Saran 

Berdasarkan pengalaman dalam penerapan strategi pembelajaran 

Two Stay-Two Stray  bervariasi maka disarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1) Terhadap Kepala Sekolah 

a) Kepala sekolah harus menjadi pemimpin perbaikan pembelajaran dengan 

melibatkan para guru. 

b) Kepala sekolah dapat melakukan pemantauan proses pembelajaran di kelas. 

Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui situasi pembelajaran kelas dan 

masalah-masalah yang muncul dari masing-masing kelas dan berusaha 

mengatasi permasalahan tersebut tentunya bekerjasama dengan para guru. 

c) Kepala sekolah hendaknya menerima dan mendengarkan segala masukan 

dari guru dengan masalah pembelajaran. 

2) Terhadap Pengawas Sekolah 

a) Pengawas sekolah selalu mengadakan pembinaan mengenai 

pengembangan kualitas sekolah meliputi kinerja guru dan staf sekolah. 



b) Membuat agenda rutin dalam hal pengawasan akademik berkaitan 

dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa. 

c) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil 

prestasi belajar dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. 

3) Terhadap Guru Kelas 

a) Mendorong guru menerapkan pembelajaran aktif. 

b) Kerja kolaboratif dalam penelitian tindakan kelas dapat dipakai menjadi 

wahana pembelajaran PKn. Melalui kerja kolaboratif guru kelas akan 

memiliki gambaran pembelajaran PKn yang efektif, karena penelitian 

tindakan kelas berdasarkan permasalahan yang kongkrit sehingga gurulah 

yang paling bisa melakukannya. 

c) Guru kelas perlu mengadakan pemantauan perilaku siswa selama proses 

pembelajaran. Hal ini akan membantu guru untuk memahami setiap 

permasalahan yang muncul dan dapat dipakai dalam upaya peningkatan 

keaktifan siswa pada mata pelajaran PKn. 

4) Terhadap Siswa 

a) Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan yang baik dengan guru 

maupun bekerja sama dengan teman-temannya agar proses pembelajaran 

terasa nyaman dan menyenangkan. 

b) Siswa hendaknya lebih aktif dalan mengikuti pelajaran PKn materi 

demokrasi di Indonesia di kelas. 

c) Siswa hendaknya selalu belajar secara rutin dan berkesinambungan 

walaupun pertemuan selanjutnya tidak ada ujian. 



d) Siswa sebaiknya dalam proses kegiatan belajar mengajar bisa membuat 

suasana yang nyaman atau tidak membuat gaduh. 

e) Pada proses pembelajaran sebaiknya siswa berani mengemukakan pendapat 

ataupun bertanya jadi tidak cenderung pasif. 

5. Terhadap Peneliti Berikutnya 

Penelitian sejenis hendaknya dilakukan tetapi dalam cakupan 

materi tertentu dan menggunakan strategi pembelajaran tertentu. Oleh 

karena itu diperlukan sebuah strategi pembelajaran dari guru yang lebih 

inovatif, sehingga akan mampu memberikan masukan kepada dunia 

pendidikan Indonesia secara umum. 

 

6. Daftar Pustaka 

Aries, Erna Febru. 2009. Indikator Keaktifan Siswa. http: // ardhana12. 
wordpress.  com/2009/01/20/ indikator- keaktifan- siswa- yang- dapat-
dijadikan-penilaian-dalam-ptk-2/. (diakses 17 April 2011 pukul 
17:16). 

Arikunto, Suharsimi. 1995. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
Jakarta: PT. Bina Aksara. 

Dimiyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka 
Cipta. 

Moleong, Lexy J. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. 
Remaja Ros-dakarya. 

Nasar. 2006. Merancang Pembelajaran Aktif dan Kontekstual Berdasarkan 
Sisko. 2006. Jakarta: PT Grasindo. 

Setiadi. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga. 

Slavin,Robert.2005. Cooperative Learning. Bandung: Nusa Media. 

Susanti dan Anita Lie. Metode Pembelajaran Two Stay-Two Stray. http://siti 
amminah. blogspot.com. (diakses 13 april 2011 pukul 12.02). 

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Tim Redaksi. 1997. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta: LPKN. 

 


