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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan model pembelajaran dari waktu ke waktu terus 

mengalami perubahan. Model-model pembelajaran tradisional kini mulai 

ditinggalkan berganti dengan model yang lebih modern. Salah satu model 

pembelajaran yang kini mendapat respon adalah model pembelajaraan 

kooperatif atau Cooperatif learning.  

Menurut Isjoni (2011), cooperatif learning merupakan suatu model 

pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama 

untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan 

siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang 

agresif dan tidak peduli pada yang lain. Model pembelajaran ini telah 

terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai 

usia. 

Dalam pembelajaran biologi siswa di tuntut aktif dalam segala 

sesuatunya. Karena biologi tidak hanya difahami dengan teori saja, 

melainkan ada sebagian materi yang di praktekkan. Pembelajaran biologi 

menuntut siswa untuk berfikir logis dan secara alamiah dalam 

menyelesaiakan suatu permasalahan yang dihadapi. 

Biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang 

berhubungan langsung dengan alam, semua komponen yang ada di alam 
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bahkan yang bersifat renik sekalipun. Biologi juga dapat dikatakan ilmu 

alam yang sangat berpengaruh terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Biologi lebih mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang logis, 

kegiatan belajar mengajar yang terfokus dan keterampilan proses siswa 

melalui metode pembelajaran yang sesuai sehingga menimbulkan 

emosional siswa yang lebih berkembang. Budimansyah (2002), Mata 

pelajaran ini peserta didik dikembangkan sikap ilmiah yang mencakup : 1. 

jujur dan obyektif; 2. Sikap ingin tahu; 3. Terbuka; 4. Kritis; 5. Peduli 

terhadap lingkungan sekitar; 6. Tekun; dan 7. Tidak percaya tahayul. 

Two Stay Two Stray atau dua tinggal dua tamu merupakan 

pembelajaran yang diawali dengan pembagiaan kelompok. Setelah 

kelompok terbentuk, guru memberikan tugas berupa permasalahan-

permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabanya. Setelah diskusi 

intrakelompok usai, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompok yang lain. Anggota kelompok yang tidak 

mendapatkan tugas sebagai duta (tamu) mempunyai kewajiban menerima 

tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja 

kelompoknya kepada tamu tersebut. Dua orang yang bertugas sebagai 

tamu diwajibkan bertamu kepada semua kelompok. Jika mereka telah usai 

menunaikan tugasnya, mereka kembali kekelompoknya masing-masing. 

Setelah kembali ke kelompok asal, baik peserta didik yang bertugas 

bertamu maupun mereka yang bertugas menerima tamu mencocokan dan 

membahas hasil kerja yang telah mereka tunaikan. (Suprijono, 2012) 
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Pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization ini 

dikembangkan oleh Slavin. Tipe TAI mengkombinasikan keunggulan 

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Tipe ini dirancang 

untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Oleh karena itu 

kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan 

masalah. Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual 

belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil 

belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan 

saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok 

bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab 

bersama (Slavin, 2008). 

Menurut hasil penelitian Qomariyah (2010), dilaporkan bahwa 

penerapan metode two stay two stray termasuk kategori cukup dan telah 

sesuai dengan teori yang ada. Menurut hasil penelitian Arya Sigit Prasaja 

(2011), disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI dilengkapi dengan media komputer program Macromedia flash 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dibandingkan dengan media 

komik.   

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, bahwa penggunaan 

pembelajaran TS-TS dan TAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran di sekolahan. Dari penelitian terdahulu kedua metode 

yang digunakan yaitu TS-TS dan TAI ini ada hubungan dalam pencapaian 
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hasil belajar dan sikap siswa dalam pelaksanaanya menjadi lebih aktif 

dengan penggunaan kedua metode tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang “PERBEDAAN HASIL BELAJAR 

BIOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN TWO 

STAY-TWO STRAY (TS-TS) DAN TEAM ASSISTED 

INDIVIDUALITATION (TAI) SISWA KELAS VIII SMP N 2 

KARTASURA TAHUN 2012/2013” 

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa SMP N 2 Kartasura kelas VIII  

Tahun ajaran 2012/2013. 

2. Obyek penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah pembelajaran TS-TS dan TAI. TS-TS 

disini teknik pelaksananya setiap kelompok terdiri dari 5 kelompok, 

dikirim kekelompok lain 2 siswa sedangkan yang tinggal 3 siswa. 

3. Parameter  

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

(kognitif) dan afektif siswa menggunakan pembelajaran biologi dengan 

TS-TS dan TAI. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

 Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa dalam belajar biologi 

menggunakan pembelajaran TS-TS dan TAI kelas VIII SMP N 2 

Kartasura tahun 2012/2013?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dalam belajar biologi 

menggunakan pembelajaran TS-TS dan TAI kelas VIII SMP N 2 

Kartasura tahun 2012/2013 . 

 

E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi dunia pendidikan untuk 

menciptakan pembelajaran yang manyenangkan, aktif, dan dapat 

meningkatkan semangat belajar siswa dengan jenis pembelajaran yang 

digunakan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat memberikan masukan pembelajaran yang aktif, inovatif dan 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar biologi 

siswa. 

b. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung dalam perbedaan pembelajaran 

TS-TS dan TAI. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran biologi, kualitas guru dan peningkatan kualitas 

sekolah serta memberikan informasi kepada semua staf pengajar 

dengan perbedaan model pembelajaran yang bervariasi. 

 


