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ABSTRAK 

 
PENINGKATAN   PRESTASI    BELAJAR    SISWA    MELALUI 
PENDEKATAN PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING   

TIPE  TWO  STAY  TWO  STRAY  PADA  SISWA  
KELAS  VII  SMP  NEGERI  2  GATAK  

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 

Andriawan Subekti. A 210 050 040. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa 
kelas VII SMP Negeri 2 Gatak tahun pelajaran 2010/2011 melalui praktek 
pembelajaran Two Stay Two Stray. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kualitatif berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 3 siklus. Penelitian 
ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun pelajaran 2010/2011. 
Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VII B yang berjumlah 33 orang siswa. 
Data tentang prestasi belajar diperoleh dengan metode tes dan data tentang 
pelaksanaan pembelajaran Two Stay Two Stray diperoleh dengan metode 
observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif dengan indikator 
pencapaian jika 75% siswa sudah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) maka penelitian dinyatakan sudah berhasil. Nilai KKM mata pelajaran 
Ekonomi di SMP Negeri 2 Gatak adalah 75. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran dengan pendekatan Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 
prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gatak tahun 
pelajaran 2010/2011. Nilai ketuntasan klasikal pada prestasi belajar ekonomi 
siswa meningkat dari 57,6 pada kondisi awal menjadi 69,3 pada siklus I, 
kemudian meningkat menjadi 81,8 pada akhir siklus II, dan mencapai 92,2 setelah 
siklus III. Hal ini berarti pelaksanaan pembelajaran Cooperative Two Stay Two 
Stray dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran ekonomi 

 
Kata Kunci: pembelajaran cooperative, two stay two stray, prestasi belajar 

ekonomi 
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A. Pendahuluan 

 Mata pelajaran ekonomi diusahakan menjadi pelajaran yang menarik 

dan menyenangkan. Selain itu guru diharapkan dapat memberikan dorongan 

belajar pada siswa, supaya lebih aktif dan mudah memahami materi yang 

diberikan. Ketelitian siswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep 

pada pembelajaran ekonomi sangat bermanfaat dan penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Pemahaman tersebut terlihat dari adanya peningkatan prestasi 

belajar. 

Kondisi riil siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Gatak menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa belum mampu mencapai kompetensi individual yang 

diperlukan untuk mengikuti pelajaran lanjutan. Nilai rata-rata hasil belajar 

ekonomi siswa hanya mencapai 6,44, lebih rendah dari nilai KKM sebesar 

7,00. Beberapa siswa belum belajar sampai pada tingkat pemahaman. Hal ini 

terjadi karena, guru  belum  optimal memberdayakan potensi masing-masing 

siswa yang masih tersembunyi. Kondisi tersebut harus diatasi agar 

pembelajaran lebih efektif dan pemahaman siswa lebih meningkat. Jika 

masalah ini dibiarkan dan berlanjut terus, lulusan sekolah akan sulit bersaing 

dengan lulusan dari sekolah-sekolah lain. Salah satu pendekatan belajar yang 

lain untuk mengantisipasi kelemahan pendekatan konvensional adalah dengan 

menggunakan pembelajaran kelompok (kooperatif) dengan metode two stay 

two stray (TS-TS) yang lebih menekankan kerja sama antar kelompok siswa. 

Upaya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tidak 

membosankan siswa dan menciptakan siswa agar lebih bersemangat belajar, 
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sehingga siswa dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan yang diharapkan 

adalah dengan mengembangkan model pembelajaran TS–TS. Model 

pembelajaran two stay two stray (TS-TS) merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi ke kelompok lain. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI 

PENDEKATAN PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE TWO 

STAY TWO STRAY PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 GATAK 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, 

maka permasalahan yang dicari jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: apakah dengan pendekatan Cooperative Learning tipe Two 

Stay Two Stray dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Gatak tahun pelajaran 2010/2011?: 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gatak tahun pelajaran 2010/2011 melalui 

praktek pembelajaran Two Stay Two Stray 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Prestasi Belajar Ekonomi 

Prestasi belajar merupakan sesuatu yang dicapai dari suatu usaha 

dalam mengikuti pendidikan atau latihan tertentu yang hasilnya dapat 

ditentukan dengan memberikan tes pada akhir pendidikan. Dengan adanya 

prestasi belajar dapat diketahui kedudukan siswa dalam kelas, apakah 

siswa tersebut termasuk pandai, sedang atau kurang. Dengan demikian 

prestasi belajar mempunyai fungsi yang penting, di samping sebagai 

indikator keberhasilan belajar dalam mata pelajaran tertentu, juga dapat 

berguna sebagai evaluasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

(Slameto, 2005:14). 

Pengertian ilmu ekonomi dan ruang lingkup istilah ‘ekonomi’ 

berasal dari bahasa Yunani asal kata ‘oikosnamos’ atau oikonomia’ yang 

artinya ‘manajemen urusan rumah-tangga’, khususnya penyediaan dan 

administrasi pendapatan (Indah : 2010).  

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar ekonomi adalah hasil penilaian atas kegiatan belajar 

siswa terhadap materi ekonomi dan kompetensi dasar yang dicapai. Hasil 

penilaian dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam 

periode tertentu. 
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2. Pembelajaran Two Stay Two Stray (TS – TS) 

Fatirul (2008: 3) menyatakan pembelajaran model Two Stay Two 

Stray dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992) dan dapat digunakan 

dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. 

Pembelajaran ini memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Dua orang yang 

tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi 

mereka ke tamu mereka. 

Spencer Kagan (1992) dalam sosialisasi KTSP (Departemen 

Pendidikan Nasional) menyatakan langkah- langkah model pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray adalah: 

a) Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 (empat) 
orang  

b) Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok 
menjadi tamu kedua kelompok yang lain 

c) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 
hasil kerja dan informasi ke tamu mereka 

d) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain 

e) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka 
 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul (Sugiono, 2004:51). Maka hipotesis yang penulis ajukan 

adalah: pendekatan Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray dapat 

meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan menggunakan 

metode penelitian tindakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

tiga siklus..  

2. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gatak pada semester 

genap tahun pelajaran 2010/2011 kelas VII C dengan jumlah siswa 

sebanyak 33 orang dengan latar belakang nilai ekonomi yang lebih rendah 

dibanding dengan nilai akademik yang lain. Penelitian dilaksanakan 

selama 3 bulan yaitu pada bulan Februari 2011 sampai bulan April 2011 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah proses 

pembelajaran kelompok tipe Two Stay-Two Stray yang dikumpulkan 

dengan metode observasi dan prestasi belajar ekonomi siswa dengan 

metode tes. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif 

untuk mendeskripsikan proses pembelajaran dan analisis komparatif untuk 

membandingkan prestasi belajar pada masing-masing siklus. 
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G. Hasil Penelitian 

Rekapitulasi hasil tindakan dapat dilihat pada Tabel 4.5.  
Tabel 1 

Prestasi Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 2 Gatak  
Tahun Pelajaran 2010/2011 

 Kondisi Awal Siklus I Siklus II Siklus III 
Tertinggi 85,7 85,7 100,0 100,0 
Terendah 42,9 42,9 57,1 85,7 
Rata-rata 57,6 69,3 81,8 92,2 

Peningkatan - 11,7 12,5 10,4 
Indikator Pencapaian - 65 75 85 

 

Berdasarkan hasil akhir siklus I, siklus II, dan siklus III diperoleh 

peningkatan prestasi belajar ekonomi pada siklus I yang menunjukkan adanya 

peningkatan sebesar 11,7, kemudian pada siklus II meningkat 12,5, dan pada 

siklus III hanya meningkat sebesar 10,4. Nilai rata-rata pada masing-masing siklus 

telah melebihi indikator pencapaian. Selanjutnya peningkatan prestasi belajar pada 

siklus III menunjukkan adanya penurunan karena ada beberapa siswa yang tidak 

menunjukkan kemajuan yan berarti, artinya peningkatan prestasi belajarnya tidak 

sebagus siswa lainnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap capaian secara tim. 

Sesuai dengan pendapat Lie (2004: 32) bahwa keberhasilan suatu karya tim sangat 

bergantung pada usaha setiap anggotanya. Dengan demikian, masing-masing 

siswa tetap mempunyai peran dan saling kerjasama untuk tujuan yang sama, yaitu 

mendapat suatu kesimpulan dalam diskusi. Selain itu prestasi belajar tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor metode pembelajaran, tetapi dipengaruhi oleh faktor 

lainnya seperti faktor internal siswa (intelektual, motivasi, minatr, dan 

sebagainya) serta faktor eksternal seperti lingkungan, faktor guru, sarana belajar, 

dan lain- lain (Slameto, 2005: 19). 
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Hasil penilaian prestasi belajar pada siklus I sebesar 69,3 masih di bawah 

nilai KKM (75). Hal ini karena pada pelaksanaan pembelajaran Two Stay Two 

Stray (dua tinggal dua tamu) pada siklus I masih terdapat kelemahan atau 

kekurangan. Kelemahan dari pihak guru yaitu: (1) guru kurang memberikan 

bimbingan ketika siswa berdiskusi; dan (2) guru jarang menegur siswa yang tidak 

aktif diskusi. Kemudian kelemahan pada siswa yaitu: (1) siswa terlihat belum 

sepenuhnya aktif dalam mengikuti pembelajaran; (2) siswa masih ada yang malu 

mengungkapkan pendapat dalam diskusi; (3) ada beberapa siswa yang tidak 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik; (4) siswa juga kurang kritis dalam 

menanggapi gagasan yang dikemukakan siswa lain; (5) siswa kurang bisa 

mengoptimalkan waktu dengan baik dalam berdiskusi; (6) siswa belum mampu 

melaksanakan peran dalam diskusi dengan baik, dan (7) ketika refleksi, hanya ada 

siswa yang memberikan komentar atas pembelajaran diskusi hari itu.  

Hasil penilaian prestasi belajar pada siklus II sebesar 81,8, melebihi nilai 

KKM (75). Artinya terjadi pelaksanaan pembelajaran Two Stay Two Stray telah 

berdampak pada peningkatan proses dan hasil pembelajaran diskusi yang cukup 

signifikan dari siklus II. Selama pelaksanaan siklus II, masih terdapat sedikit 

kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya, yaitu beberapa siswa masih kurang 

lancar ketika berbicara, siswa juga masih kurang kritis dalam menanggapi gagasan 

yang dikemukakan siswa lain, dan guru kurang memancing keaktifan siswa ketika 

apersepsi berlangsung. 

Selanjutnya, kelemahan tersebut diperbaiki dengan pelaksanaan tindakan 

siklus III. Guru menerapkan teknik TSTS dalam pembelajaran diskusi. Akan 
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tetapi, pada siklus III ini, guru tidak meminta siswa untuk mendiskusikan topik 

tertentu. Siswa diberi tugas untuk berdiskusi tentang sepuluh soal tes semester I 

yang sudah ditentukan guru. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak merasa bosan. 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan siklus III terbukti bahwa telah terjadi 

peningkatan proses dan hasil pembelajaran berdiskusi dari siklus II.  

Berdasarkan tindakan-tindakan tersebut, guru berhasil menerapkan 

pembelajaran berdiskusi yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam 

diskusi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menarik di kelas. 

Penggunaan teknik TSTS ini juga dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam 

diskusi. Hal ini disebabkan dalam teknik Two Stay Two Stray, masing-masing 

siswa mempunyai peran, baik sebagai tamu maupun tuan rumah. Ketika 

melaksanakan peran tersebut, siswa dituntut untuk aktif berbicara, 

mengungkapkan pendapat dan mengemukakan pertanyaan. 

 
H. Kesimpulan 

Pembelajaran dengan pendekatan Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gatak tahun 

pelajaran 2010/2011. Nilai ketuntasan klasikal pada prestasi belajar ekonomi 

siswa meningkat dari 57,6 pada kondisi awal menjadi 69,3 pada siklus I, 

kemudian meningkat menjadi 81,8 pada akhir siklus II, dan mencapai 92,2 

setelah siklus III. Hal ini berarti pelaksanaan pembelajaran Cooperative Two 

Stay Two Stray dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran ekonomi 
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I. Saran 

1. Bagi para siswa 

a. Siswa perlu menyesuaikan diri dengan beberapa macam model 

pembelajaran yang digunakan guru, memberikan tanggapan positif, 

dan lebih meningkatkan keterlibatannya dalam pembelajaran. 

b. Siswa harus bekerja sama selama kegiatan diskusi dengan teknik Two 

Stay Two Stray. Siswa harus lebih berlatih mengungkapkan pendapat 

atau berbicara agar dapat berperan.  

c. Siswa harus selalu aktif dan konsentrasi penuh ketika mengikuti 

pembelajaran berdiskusi dengan teknik Two Stay Two Stray 

2. Bagi Guru  

a. Guru perlu menggunakan metode mengajar yang lebih bervariatif, hal 

ini akan lebih memberikan variasi belajar terhadap siswa sehingga 

siswa akan lebih aktif dan lebih berprestasi. Guru IPS Ekonomi 

diharapkan sering berlatih dalam memadukan beberapa metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum. 

b. Guru harus memonitor dan membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan ketika berdiskusi dengan teknik Two Stay Two Stray. Guru 

memotivasi siswa untuk aktif selama proses pembelajaran berdiskusi 

dengan teknik Two Stay Two Stray. 

c. Guru mengarahkan siswa agar bekerja sama selama kegiatan diskusi 

dengan teknik Two Stay Two Stray. Guru perlu mengubah 

pembelajaran berdiskusi yang berpusat pada guru menjadi berpusat 

pada siswa dengan menerapkan teknik Two Stay Two Stray. 
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3. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah harus berupaya untuk selalu menciptakan iklim kerja yang 

kondusif melalui suasana yang harmonis dan komunikasi yang terbuka. 

Pihak sekolah selalu memberi motivasi kepada guru antara lain memberi 

penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerjanya dengan baik atau 

guru yang menggunakan metode inovatif dalam pembelajaran 

4. Saran bagi peneliti yang akan datang 

Disarankan bagi peneliti di masa mendatang untuk dapat mengembangkan 

penelitian tentang metode pembelajaran, sebab pada dasarnya terdapat 

beberapa metode pembelajaran lain yang dapat digunakan untuk 

memodifikasi teknik pembelajaran IPS Ekonomi, misalnya metode 

Jigsaw, metode STAD, dan metode lainnya. 
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