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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Pendidikan 

memegang sarana yang sangat penting untuk meningkatkan dan 

mengembangkan SDM. Banyak faktor yang menentukan suatu keberhasilan 

dalam pendidikan, faktor yang paling mendukung yaitu faktor dalam diri 

siswa dimana siswa tersebut memiliki minat bakat dan motivasi dalam belajar 

yang  tinggi. Faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh dalam 

keberhasilan dalam pendidikan.  

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.  
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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. 

Peneliti memilih kelas VIII A, karena diantara kelas – kelas yang lain,  

kelas VIII A ini masih ada beberapa siswa yang kurang minat dalam 

pembelajaran IPS ekonomi. Dari permasalahan-permasalahan yang dialami 

oleh peserta didik tersebut, maka terdapat dua masalah yang perlu dipecahkan 

yaitu kurangnya siswa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru, 

sehingga minat belajar siswapun menjadi rendah dan  nilai hasil belajar masih 

dibawah KKM. Permasalahan yang terjadi karena kurang tepatnya strategi 
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pembelajaran yang digunakan guru. Guru masih sering menggunakan metode 

ceramah dalam proses pembelajaran, sehingga siswa hanya terpusat pada 

guru saja. Hal ini menyebabkan pencapaian hasil belajar kurang optimal dan 

tujuan pembelajaran masih belum tercapai. 

Salah satu alternatif strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan 

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

Two Stray), karena dalam proses belajar mengajar dibutuhkan strategi yang 

mengaktifkan seluruh siswa, dan karena kegiatan belajar mengajar banyak 

diwarnai dengan kegiatan individu, padahal dalam kenyataan hidup diluar 

sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling bergantung satu sama lain, 

sehingga diperlukan strategi yang siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain. 

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.  

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

dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

ekonomi siswa tersebut, sesuai dengan keunggulan Strategi pembelajaran dua 

tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray), yaitu (1) lebih berorientasi pada 

keaktifan, (2) mendorong siswa untuk berani mengeluarkan pendapat, (3) 

meningkatkan kekompakan dan rasa percaya diri, (4) meningkatkn 

kemampuan berbicara dan (5) membantu meningkatkan minat dan prestasi 

belajar (Huda, 2011:140). 
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 Dalam proses pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay Two 

Stray), siswa diberikan suatu masalah yang menyangkut permasalahan 

tersebut untuk dipecahkan oleh kelompoknya masing-masing dengan cara 

mereka sendiri, siswa dapat juga mencari informasi dari berbagai sumber. 

Dalam proses pembelajaran ini guru tetap memberikan pengarahan kepada 

siswa mengenai masalah yang harus dipecahkan dengan strategi pembelajaran 

dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray), sehingga guru tidak terlibat 

secara langsung dalam pembelajaran.  

Hasil penelitian Putri (2012) menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika melalui penerapan pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, perubahan ini disebabkan adanya 

tindak belajar yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray dalam pembelajaran matematika 

pada pokok bahasan matematika. Proses pembelajaran dalam metode ini 

siswa terlibat aktif dalam diskusi yang dilakukan tiap kelompok untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Selain itu, 

berdasarkan hasil penelitian Prasetyowati (2012) menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada pembelajaran 

student facilitator and explaining dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar matematika. Selain itu juga, hasil penelitian Nourmaningsih (2012) 

menunjukkan bahwa penerapan metode kooperatif tipe talking stick pada 

pembelajaran Ekonomi dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
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Melalui penelitian tindakan kelas (PTK), peneliti mempertimbangkan 

alasan – alasan tersebut diatas, bahwa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray), sesuai dengan 

tujuan PTK diharapkan dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

yang signifikan dalam proses pembelajaran bidang studi Ekonomi di SMP 

Negeri 1 Sambi. Peneliti juga mengharapkan dapat memberikan peningkatan 

mutu praktis dalam kelas. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka perlu untuk 

mengadakan suatu penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar 

dengan judul “PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN DUA 

TINGGAL DUA TAMU (TWO STAY TWO STRAY) UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR EKONOMI  

PADA SISWA KELAS VIII SMPN 1 SAMBI  TAHUN AJARAN 

2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan efektif, maka objek-objek penelitian 

perlu dibatasi. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa kelas VIIIA SMP Negeri 

1 Sambi Tahun Ajaran 2012/2013. 
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2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPS Ekonomi 

dengan menggunakan strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two 

Stay Two Stray). 

3. Parameter Penelitian 

Parameter yang digunakan adalah minat dan hasil belajar siswa 

setelah penerapan strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay 

Two Stray) yang diukur dari aspek kognitif dan afektif siswa SMP Negeri 

1 Sambi Tahun ajaran 2012/2013 yang disesuaikan dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP N 1 Sambi dengan batas minimal 

lulus siswa rata-rata yaitu 75. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat 

dirumuskan masalah yaitu:  

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay 

Two Stray) dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran IPS Ekonomi pada siswa kelas VIIIA SMP negeri 1 Sambi 

Tahun Ajaran 2012/2013? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay 

Two Stray) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran IPS Ekonomi pada siswa kelas VIIIA SMP negeri 1 Sambi 

Tahun Ajaran 2012/2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian diatas yaitu: 

1. Untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam  proses pembelajaran IPS 

Ekonomi dengan menerapkan pendekatan strategi pembelajaran dua 

tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray) pada siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2012/2013. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS 

Ekonomi dengan menerapkan pendekatan strategi pembelajaran dua 

tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray) pada siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan dalam penerapan 

penggunaan strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (Two Stay Two 

Stray). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapatan 

atau ide didepan kelas. 
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2) Meningkatkan pemahaman siswa dalam menerima pelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan profesional guru sehingga guru lebih berpengalaman 

dalam mengajar. 

2) Membantu guru dalam meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, 

dan menghasilkan output yang berkualitas. 

c. Bagi Pihak Sekolah 

Memberikan informasi kepada pihak sekolah dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan dengan banyaknya strategi pembelajaran 

yang cocok untuk digunakan dalam kurikulum pendidikan sekarang. 


