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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan strategi 

pembelajaran dua tinggal dua tamu (two stay two stray) untuk meningkatkan 
minat dan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi 
Tahun Ajaran 2012/2013. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan 
menggunakan strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (two stay two stray) 
yang dilaksanakan dalam dua siklus yang bertujuan untuk memperoleh data 
peningkatan minat dan hasil belajar ekonomi siswa. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, metode tes, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan model interaktif yang terdiri 3 kegiatan yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran dua tinggal dua tamu (two stay two stray) dapat meningkatkan 
minat dan hasil belajar ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
minat dan hasil belajar ekonomi yang meliputi: 1) siswa tertarik pada pelajaran 
sebelum tindakan 21,87% dan setelah tindakan 80,64%, 2) siswa konsentrasi 
dalam belajar sebelum tindakan 15,62% dan setelah tindakan 71%, 3) siswa teliti 
dalam belajar sebelum tindakan 9,37% dan setelah tindakan 77,42%, 4) siswa 
ulet dalam belajar sebelum tindakan 6,25% dan setelah tindakan 67,74%, 5) 
siswa yang nilainya mencapai KKM sebelum tindakan 31,25% setelah tindakan 
83,87%. Simpulan penelitian penerapan strategi pembelajaran dua tinggal dua 
tamu (two stay two stray) dapat meningkatkan minat dan hasil belajar ekonomi 
siswa. 
 
Kata kunci : dua tinggal dua tamu (two stay two stray), minat belajar, hasil 

belajar 
 

 

 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Keberhasilan proses pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan 

proses belajar di sekolah, sebab secara langsung kegiatan pembelajaran dapat 

menentukan kesuksesan belajar. Melalui pendidikan seseorang diharapkan mampu 

membangun sikap dan tingkah laku serta kemampuan dan ketrampilan bagi 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran jika tidak diikuti dengan minat 

dalam diri siswa, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), khususnya ekonomi, sangat diperlukan adanya 

pembelajaran yang tepat dan optimal bagi siswa baik secara intelektual maupun 

emosional. Seorang guru harus bisa menguasai strategi pembelajaran dalam 

penyampaian materi, dan bisa mengkondisikan suasana kelas menjadi lebih 

kondusif, sehingga siswa bisa termotivasi  dan minat dalam belajar dapat 

meningkat.  

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran IPS ekonomi 

kelas VIIIA di SMP Negeri 1 Sambi menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

IPS belum optimal yakni tingkat minat siswa pada saat pembelajaran ekonomi 

masih rendah, terbukti dari indikator minat belajar yaitu 1) dari 32 siswa hanya 7 

siswa atau 21,87% siswa tertarik pada pelajaran, 2) konsentrasi siswa dalam 

belajar hanya 5 siswa atau 15,62%, 3) siswa teliti dalam belajar hanya 3 siswa 

atau 9,37% dan 4) siswa ulet dalam belajar hanya 2 siswa atau 6,25%. Sedikitnya 

minat belajar ekonomi yang ada pada diri siswa, sehingga nilai hasil belajar 

kurang maksimun. Berdasarkan nilai awal yang didapatkan siswa dalam hasil 

belajar IPS Ekonomi kelas VIIIA masih banyak nilai yang di bawah nilai KKM 

dari 32 siswa hanya 10 siswa atau 31,25% yang mencapai nilai diatas KKM, 

sedang nilai Kriteria Ketuntasan Minimal ≥ 75. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa minat siswa dalam belajar ekonomi dan hasil belajar siswa masih rendah. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka seorang guru harus melakukan inovasi-

inovasi dalam pembelajaran. 

Salah satu alternatif strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah diatas adalah strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay Two 



Stray). Strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray) adalah 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara 

kritis dan dapat memahami konsep serta mengembangkan aktifitas belajar siswa 

dalam  memecahkan suatu masalah. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan strategi 

pembelajaran dua tinggal dua tamu (two stay two stray) untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sambi tahun ajaran 

2012/2013 kelas VIIIA dengan jumlah siswa 32 yaitu 16 siswa laki-laki dan 16 

siswa perempuan pada bulan Februari-Maret. Penelitian dilakukan secara 

kolaborasi dengan guru ekonomi sebagai rekan kolaborasi. Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data diskriptif 

kualitatif. Menurut Kusnandar (2011:128), data kualitatif yaitu data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa 

berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), 

pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktifitas 

siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, 

motivasi belajar, dan sejenisnya, dapat dianalisis secara kualitatif.  

Pelaksanaan penelitian ini telah direncanakan sesuai dengan prosedur yang 

dimulai dari dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, refleksi dan evaluasi pada setiap tindakan. Prosedur penelitian dapat 

diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut: 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gambar 3.1 Siklus Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2007:129) “sumber data merupakan subjek dari mana 

data itu diperoleh”. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari siswa kelas 

VIIIA dan guru ekonomi kelas VIIIA SMP Negeri 1 Sambi. Data yang diperoleh  

adalah data hasil nilai ulangan siswa dan minat belajar siswa yang terdiri dari: 1) 

ketertarikan siswa pada pelajaran, 2) konsentrasi siswa dalam belajar, 3) ketelitian 

siswa dalam belajar, dan 4) keuletan siswa dalam belajar. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik 

observasi, dokumentasi, wawancara, metode tes, dan catatan lapangan. Observasi 

dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan tingkah laku dalam belajar siswa 
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dan guru selama proses pembelajaran dari sebelum dan setelah dilakukannya 

tindakan. Wawancara dilakukan oleh peneliti secara lisan untuk mengetahui 

respon mengenai  proses pembelajaran yang dilakukan untuk guru dan siswa. 

Jenis wawancara yang digunakan wawancara bebas tanpa terikat sehingga lebih 

terbuka. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

sekolah dan identitas siswa, nomor induk siswa kelas VIIIA serta gambar selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung saat penelitian. 

Instrumen penelitian yang digunakan sesuai dengan prosedur, untuk 

mengukur keberhasilan tindakan instrumen dalam penelitian ini adalah: daftar 

nama dan nilai siswa sebelum tindakan, lembar observasi untuk mengamati 

perilaku siswa dalam hal minat belajar ekonomi dan perilaku guru saat mengajar, 

dan pedoman untuk wawancara yang diajukan oleh guru dan siswa mengenai 

strategi pembelajaran yang digunakan. Untuk menjamin kemantapan dan 

kebenaran data yang diambil, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Tujuan penggunaan teknik triangulasi ini yaitu untuk pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap suatu data (Iskandar, 2009:84). 

Indikator pencapaian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

diharapkan minat siswa dapat mengalami peningkatan dalam aspek ketertarikan 

pada pelajaran mencapai 70%, konsentrasi dalam belajar 70%, ketelitian dalam 

belajar 70% dan keuletan dalam belajar 70%, serta hasil belajar siswa dapat 

mengalami peningkatan mencapai 75% setelah tindakan strategi pembelajaran 

Two Stay Two Stray dilakukan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan guru mitra saat 

pembelajaran ekonomi berlangsung didapatkan beberapa catatan atau keterangan 

bahwa dari jumlah 32  siswa kelas VIIIA yang terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 

16 siswa perempuan. Dalam pembelajaran ekonomi kelas VIIIA masih 

menggunakan metode konvensional yaitu pembelajaran yang masih terpusat pada 

guru sehingga ketertarikan siswa dalam belajar ekonomi kurang.   



Hasil observasi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 15 Februari 

2013 jam ke 2 – 3 (08.00 – 09.20 WIB) yaitu: dapat dilihat dari indikator tertarik 

pada pelajaran ekonomi dari 32 siswa hanya 7 siswa (21,87%), Konsentrasi siswa 

dalam belajar ekonomi hanya 5 siswa (15,62%), Ketelitian siswa dalam belajar 

ekonomi sebanyak 3 siswa (9,37%), Siswa yang ulet dalam belajar ekonomi 

sebanyak 2 siswa (6,25%) dan hasil belajar hanya 10 siswa (31,25) yang tuntas 

yaitu nilai diatas KKM 75. 

Dengan kondisi tersebut, peneliti memberikan saran untuk menggunakan 

strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray).Penerapan 

srtategi dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray)diharapkan mampu mengatasi 

kondisi tersebut dan meningkatkan minat siswa serta meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran ekonomi. strategi ini lebih menekankan pada 

proses berfikir kritis dan mengembangkan aktifitas belajar siswa dalam 

memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya strategi ini merupakan kegiatan 

kelompok dimana setiap kelompok menyelesaikan masalah yang diberikan oleh 

guru dan setiap kelompok akan mendapat informasi dari kelompok lain dengan 

bertamu ke kelompok lain.Dengan demikian minat siswa dan hasil belajar siswa 

dapat  meningkat. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kelas VIIIA SMP Negeri 1 

Sambi. Tindakan  pada siklus I dengan menggunakan strategi pembelajaran dua 

tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray). Siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 40 menit untuk pertemua ke I dan pertemuan ke II. 

Hasil pengamatan proses pembelajaran tindak belajar siswa mulai minat dengan 

mata pelajaran ekonomi, hal ini terlihat siswa dengan antusias siswa saat belajar. 

nilai hasil belajar juga mengalami peningkatan. Meskipun, dalam pelaksanaan 

pada siklus I masih ada kekurangan pada tindak mengajar dan masih perlu di 

adakannya siklus II. Guru dan peneliti melakukan refleksi dan evaluasi untuk 

memperbaiki pada siklus II. 

Tindak proses pembelajaran pada siklus II hampir sama dengan siklus I, 

guru menjelaskan pokok materi,guru memberikan permasalahan pada setiap 

kelompok dan mendiskusikannya. Dalam siklus II diskusi kelompok lebih hidup, 



dan kompak siswa juga sudah mulai paham mengenai strategi yang digunakan. 

Selama proses pembelajaran berjalan, guru melakukan observasi dan pengawasan. 

Kondisi kelas lebih kondusif, peningkatan minat dan hasil belajar ekonomi juga 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil refleksi pada siklus II, telah 

terlaksana dan direncanakan. Namun, masih ada beberapa kelompok yang belum 

aktif dalam pembelajaran.  

 

PEMBAHASAN 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan pada siswa kelas VIIIA SMP 

Negeri 1 Sambi terdiri dalam dua siklus penelitian. Setiap siklus terdiriatas empat 

tahap, yaitu :(1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi 

tindakan, (4) tahap analisis dan refleksi tindakan. Sebelum melakukan siklus I, 

peneliti melakukan obsrvasi awal untuk mengetahui kondisi awal pada sekolah 

tersebut. Berdasarkan hasil observai peneliti memperoleh data bahwa tingginya 

minat siswa sebesar terdiri dari tertarik pada pelajaran sebesar 7 siswa siswa 

(21,87%), siswa berkonsentrasi dalam belajar sebanyak 5 siswa (15,62%) siswa 

teliti dalam belajar sebanyak 3 siswa (9,37%), dan siswa ulet dalam belajar 

sebanyak 2 siswa (6,25%) dan hasil belajar siswa yang tuntas mencapai KKM 

sebesar 31,25% dari 32 siswa. Hal ini terjadi karena dalam proses pembelajaran 

strategi yang guru gunakan masih konvensional sehingga siswa masih terpusat 

pada guru dan suasana kelas saat berlangsungnya proses pembelajaran kurang 

kondusif masih ada beberapa siswa yang berbicara sendiri saat guru menerangkan 

materi yang diajarkan. 

Minat dan hasil belajar ekonomi pada siklus I mengalami peningkatan 

dapat dilihat dari tertarik pada pelajaran 43,75%, konsentrasi dalam belajar 

40,62%, teliti dalam belajar 34,37%, ulet dalam belajar 28,12%, dan hasil belajar 

meningkat menjadi 61,29%. Hasil siklus I berlangsung dalam 2x pertemuan dirasa 

belum cukup optimal. Hasil refleksi pada siklus I masih ada kekurangan baik dari 

siswa maupun guru, oleh karena itu peneliti mengadakan revisi dan evaluasi lagi 

untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan dilakukannya manajemen waktu. 

Hasil evaluasi tindakan siklus I dapat dilihat pada Rencana Pelaksanaan 



Pembelajaran (RPP) siklus II. Hasil observasi pada pelaksanaan siklus II 

didapatkan peningkatan yang signifikan cukup besar pada minat belajar dapat 

dilihat pada tertarik pada pelajaran 80,64%, konsentrasi dalam belajar 71%, teliti 

dalam belajar 77,42%, dan ulet belajar 67,74% serta pada hasil belajar ekonomi 

meningkat menjadi 83,87%.  

Berdasarkan data dilaksanakannya tindakan mengenai minat belajar 

ekonomi dan data mengenai hasil belajar ekonomi pada siswa kelas VIIIA SMP 

Negeri 1 Sambi dari sebelum tindakan siklus sampai tindakan siklus II dapat 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Data peningkatan minat belajar ekonomi 

Minat Belajar 
Ekonomi 

Kondisi 
Awal Siklus I Siklus II 

Tertarik pada pelajaran 7 siswa 
(21,87%) 

14 siswa 
(43,75%) 

25 siswa 
(80,64%) 

Konsentrasi dalam 
belajar 

5 siswa 
(15,62%) 

13 siswa 
(40,62%) 

22 siswa 
(71%) 

Teliti dalam belajar 3 siswa 
(9,37%) 

11 siswa 
(34,37%) 

24 siswa 
(77,42%) 

Ulet dalam blajar 2 siswa 
(6,25%) 

9 siswa 
(28,12%) 

21 siswa 
(67,74%) 

 

Adapun grafik peningkatan minat dari sebelum tindakan kelas siklus II 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik peningkatan minat 



Tabel 4.10Data peningkatan hasil belajar ekonomi 
 
 

Minat Belajar 
Ekonomi 

Kondisi 
Awal Siklus I Siklus II 

Nilai ≥ KKM 75 10 siswa 

(31,25%) 

19 siswa 

(61,29%) 

26 siswa 

(83,87%) 

 
 

 
 

Dengan demikian maka hipotesis tindakan dapat dibuktikan benar adanya, 

dengan penerapan strategi dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray) siswa kelas 

VIIIA SMP Negeri 1 Sambi Tahun dapat meningkatkan minat belajar dari 

indikator tertarik pada pelajaran sebelum tindakan 21,87% setelah tindakan 

menjadi 80,64%, konsentrasi dalam belajar sebelum tindakan 15,62% setelah 

tindakan menjadi 71%, teliti dalam belajar sebelum tindakan 9,37% setelah 

tindakan menjadi 77,42%, dan ulet dalam belajar sebelum tindakan 6,25% setelah 

tindakan menjadi 67,74% serta siswa yang mencapai KKM sebelum tindakan 

31,25% setelah tindakan menjadi 83,87%. 
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Berdasarkan data kondisi awal, siklus I, dan siklus II peningkatan minat 

dan hasil belajar ekonomi sesuai dengan harapan. Hal ini dapat diperkuat dari 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi yang digunakan, minat dan 

hasil belajar. 

Farida Sepriyana Putri (2012), menyatakan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Two Stay Two Stray dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan keaktifan belajar. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti 

adalah terletak pada fokus penelitian. Sedang persamaannya yaitu pada strategi 

yang digunakan yaitu Two Stay Two Stray. 

Hasil penelitian lain oleh Hesty Nourmaningsih (2012), menyimpulkan 

bahwa penerapan metode kooperatif tipe Talking Stick  pada pembelajaran 

ekonomi dapat meningkatkan minat belajar siswa. Perbedaan peneliti terdahulu 

dengan peneliti adalah metode yang digunakan. Sedangkan persamaannya terletak 

pada fokus penelitian yaitu minat belajar. 

Hasil lain dari penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini 

adalah Yusuf (2012) menyimpulkan bahwa pembelajaran model Two Stay Two 

Stray dapat meningkatkan hasil belajar pada mata diklat kewirausahaan. Hasil lain 

oleh Yushanafi Mursid N (2012) menyimpulkan bahwa minat belajar terhadap 

prestasi belajar siswa memiliki hubungan yang kuat, semakin baik minat belajar 

makan akan semakin baik pula tingkat prestasi yang akan dicapai oleh siswa. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian tindakan Kelas yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sambi 

dilakukan dalam dua siklus, dimana setiap siklus dilakukan dalam 2 kali 

pertemuan. Kesimpulan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray) dapat 

meningkatkan minat siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

kelas VIIIA SMP Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2012/2013. Hal tersebut dapat 

dilihat dari tercapainya indikator-indikator minat belajar yaitu 1) tertarik pada 

pelajaran Sebelum tindakan sebanyak 7 siswa (21,87%), siklus I sebanyak 14 

siswa (43,75%) dan siklus II sebanyak 25 siswa (80,64%), 2) konsentrasi dalam 



belajar sebelum tindakan sebanyak 5 siswa (15,62%), siklus I sebanyak 13 siswa 

(40,62%), dan siklus II sebanyak 22 siswa (71%), 3) teliti dalam belajar sebelum 

tindakan sebanyak 3 siswa (9,37%), siklus I sebanyak 11 siswa (34,37%), dan 

siklus II sebanyak 24 siswa (77,42%), dan ulet dalam belajar sebelum tindakan 

sebanyak 2 siswa (6,25%), siklus I sebanyak 9 siswa (28,12%), dan siklus II 

sebanyak 21 siswa (67,74%), serta hasil belajar ekonomi siswa mengalami 

peningkatan , siswa yang mendapat nilai ≥ 75 sebelum tindakan sebanyak 10 

siswa (31,25%), siklus I cukup meningkat dengan sebanyak 19 siswa (61,29%), 

dan siklus II mengalami peningkatan sebanyak 26 siswa (83,87%).  

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan dengan penerapan 

strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray). Bagi siswa 

dapat meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat dan pemahaman dalam 

pembelajaran. Bagi guru dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran dan 

menghasilkan output yang berkualitas, dan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai alternatif pilihan dalam meningkatkan minat belajar. Saran bagi guru 

hendaknya dapat menciptakan pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton. 

Bagi peneliti  
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