
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wahana yang penting dalam rangka 

menciptakan kader-kader bangsa sebagai generasi penerus pembangunan 

bangsa yang berkualitas. Menurut undang–undang RI No. 2 tahun 2003, 

tentang sistem pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 No. 1 yang menyebutkan 

bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
sertaketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. 

 

Sesuai dengan definisi pendidikan di ata, salah satu tujuan pendidikan 

adalah membentuk manusia yang baik dan berbud i pekerti luhur menurut cita-

cita dan nilai–nilai dari masyarakat serta untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, berdisiplin, bekerjasama, tangguh, bertanggungjawab, 

mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani dan juga harus 

mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air dan bangsa. 

Tujuan pendidikan juga dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 

adalah mencerdaskan bangsa. Salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa 
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adalah melalui pendidikan. Untuk mewujudkannya pemerintah mengusahakan 

serta menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang diatur dalam UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru yang 

merupakan bagian dari suatu sistem pengajaran nasional mempunyai berbagai 

tugas. Tugas dan tanggung jawab guru adalah sebagai pengajar, pembimbing 

dan administrator. Selain itu tugas dan tanggungjawab guru mencakup bidang 

pengajaran, bimbingan, pembinaan hubungan dengan masyarakat 

pengembangan kurikulum dan pengembangan profesi (Sugeng, 2004:14). 

Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab guru adalah 

merangsang dan membimbing proses belajar siswa, sehingga nantinya akan 

tercapai suatu masyarakat yang modern yang dicita – citakan bangsa. 

Dalam proses pembelajaran, guru memiliki peranan penting dalam 

dunia pendidikan yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan 

serta penerapan konsep diri. Keberhasilan proses pembelajaran tercermin 

dalam peningkatan hasil belajar. Untuk mencapai hasil belajar, dibutuhkan 

peran aktif seluruh komponen pendidikan terutama siswa yang berperan 

sebagai input sekaligus sebagai output, serta guru sebagai fasilitator. 

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku 

siswa, ternyata banyak faktor yang mempengaruhinnya. Dari sekian banyak 

faktor yang berpengaruh itu, secara garis besar dapat dibagi dalam faktor 

intern dan faktor ekstern dari diri siswa. Faktor intern menyangkut faktor–

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Kehadiran faktor psikologis dalam 

belajar akan memberikan andil yang cukup penting. Faktor psikologis dan 
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fisiologis harus dapat dipenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

Hal yang berpengaruh dalam peningkatan mutu (kualitas) belajar 

mengajar adalah pendekatan yang digunakan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar. Seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk dapat 

menciptakan suatu kegiatan belajar menuju tercapainya hasil belajar secara 

optimal. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai wawasan yang luas 

tentang pemilihan strategi belajar mengajar, sehingga lebih mudah dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. “Paradigma lama dalam dunia pendidikan 

berkaitan dengan proses belajar mengajar bersumber pada teori tabula rasa 

John Kocke yang mengungkapkan bahwa pikiran seorang anak bagaikan 

kertas kosong yang putih bersih yang siap menungggu tulisan- tulisan dari 

gurunya” (Lie, 2004:2). 

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 
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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, 

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. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas terdapat 

beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: prestasi belajar ekonomi siswa yang 

masih rendah, guru masih menggunakan metode pembelajaran yang 

konvensional, model pembelajaran dengan pendekatan Cooperative Learning 

tipe Two Stay Two Stray diharapkan dapat mengikutsertakan siswa secara aktif 

di dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terjadi penyimpangan tehadap apa 

yang menjadi tujuan penelitian, maka peneliti membatasi masalah sebagai 

berikut:  

1. Mata pelajaran ekonomi dibatasi pada konsep kegiatan ekonomi, yaitu 

memahami manusia dalam memenuhi kebutuhan yang diajarkan bagi 

siswa kelas VII semester 2 SMP Negeri 2 Gatak Tahun Pelajaran 

2010/2011 

2. Pembelajaran Cooperative Learning tipe Two Stay Two Stray sebagai 

sebuah solusi untuk mengatasi kejenuhan siswa dalam pembelajaran di 

kelas, sehingga siswa lebih berpartisipasi aktif dan lebih memperhatikan. 

3. Peningkatan prestasi belajar setelah menerima pengalaman belajar 

ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe Two Stay Two Stray. 
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D. Rumusan 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? 

 

E. 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. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan pengetahuan 

dalam proses pembelajaran khususnya pada peningkatan kualitas 

pembelajaran ekonomi dengan pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Two Stay Two Stray. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran 

ekonomi melalui pendekatan Cooperative Learning tipe Two Stay Two 
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Stray. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siswa, 

guru, dan sekolah. 

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

b. Bagi guru, penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang model pembelajaran terutama 

dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa  dalam 

pembelajaran ekonomi. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran ekonomi. 

d. Bagi penelitian mendatang, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

perbandingan atau sebagai referensi untuk penelitian yang relevan. 

 
 
 
 
 
 
 
 


