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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tercapainya kualitas pendidikan yang baik dapat dipengaruhi oleh 

kualitas pembelajaran di kelas. Perwujudan pembelajaran yang baik dapat 

dilihat dari aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Kebanyakan dalam proses pembelajaran guru memegang peranan yang 

dominan, sehingga guru berfungsi sebagai sumber belajar dan pemegang 

otoritas tertinggi keilmuan (teacher centered). Pandangan semacam ini perlu 

diubah, guru hendaknya menerapkan variasi strategi pembelajaran dan 

menekankan agar peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Belajar merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan bagi siswa. Namun pada kenyataanya 

sekarang, penerapan belajar yang efektif di sekolah sangat sulit diterapkan 

khususnya pada mata pelajaran biologi ditingkat SMP, karena banyak siswa 

yang tidak menyukai pelajaran biologi. Hal ini disebabkan karena pelajaran 

biologi banyak sekali ditemukan bahasa latin yang pelafalanya sulit untuk 

diingat dan dihafal. Selain itu, dalam pelajaran biologi juga banyak 

ditemukan materi yang membahas tentang kehidupan sehari hari. Maka dari 

itu, banyak siswa yang malas untuk belajar biologi, dan hal tersebut 

menyebabkan hasil belajar biologi siswa menjadi rendah. 
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Untuk meningkatkan ketertarikan siswa pada mata pelajaran biologi 

diperlukan model pembelajaran yang menarik. Komunikasi antar siswa yang 

baik akan meningkatkan ketertarikan dalam proses pembelajaran. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat memfasilitasi terjadinya proses komunikasi 

adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang dicirikan oleh sebuah proses pembelajaran yang 

menekankan pada kerja sama antar siswa. Melalui kerja sama dalam proses 

pembelajaran tersebut secara otomatis dapat memunculkan jalinan 

komunikasi antar siswa, membuat siswa menjadi lebih aktif dan akhirnya 

proses penemuan konsep dan pemahaman konsep dapat terfasilitasi. 

Salah satu pembelajaran yang mengaktifkan siswa adalah 

pembelajaran kooperatif. Cooperative berarti bekerjasama dan learning 

berarti belajar, jadi Pembelajaran kooperatif berarti belajar melalui kegiatan 

bersama. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

dengan menggunakan kelompok kecil dan bekerjasama. Pembelajaran ini 

muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang sulit, jika mereka saling berdiskusi dengan teman-

nya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu 

memecahkan masalah-masalah yang kompleks (Trianto 2007), para siswa 

akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat orang untuk 

menguasai materi yang disampaikan oleh guru (Slavin 2008). Model 

pembelajaran Pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan adalah Two Stay 

Two Stray (TSTS) dan juga Think Pair Share (TPS). 
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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. 

Think Pair Share (TPS) merupakan suatu cara yang efektif untuk 

membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Pembelajaran TPS membimbing 

siswa untuk memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab dalam 

kelompok atau pasangannya. Pelaksanaan TPS meliputi tiga tahap yaitu 

thinking (berpikir), pairing (berpasangan), dan sharing (berbagi).  

Biologi merupakan mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman. 

Pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa berdiskusi dan bertukar 

pikiran dengan temannya dapat memudahkan pemahaman siswa dalam 

mempelajari materi biologi. Dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa 

kelas VII khususnya di SMP Negeri 2 Kartasura tahun pembelajaran 

2012/2013. 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

penguasaan seseorang terhadap bahan yang sudah diajarkan. Dalam bukunya, 

Purwanto mengatakan bahwa : Hasil belajar dapat dijelaskan dengan 

memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. 
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Pengertian hasil atau product menunjuk pada suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktifitas tau proses yang mengakibatkan berubahnya input 

secara fungsional. Sedangkan pengertian dari belajar adalah proses dalam diri 

individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan 

dalam perilakunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

akibat dari proses interaksi individu dengan lingkungan yang mengakibatkan 

perubahan tingkah laku pada dirinya.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang “Perbandingan Hasil Belajar Biologi 

Menggunakan Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dengan Think Pair 

Share (TPS) Pada Siswa Kelas VII SMPN 2 Kartasura Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2012/2013” 

B. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Subjek penelitian 

Siswa SMP N 2 Kartasura kelas VII Tahun pembelajaran 2012/2013. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah metode pembelajaran TSTS (Two Stay Two 

Stray) dan metode TPS (Think Pair Share). 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar siswa ditinjau dari aspek 

kognitif. Nilai kognitif didapat dari hasil postes siswa setelah 
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pembelajaran biologi dengan model Two Stay Two Stray dan Think Pair 

Share.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu : 

“ Bagaimana perbandingan pembelajaran Two Stay-Two Stray dengan Think 

Pair Share ditinjau dari hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Kartasura tahun ajaran 2012/2013?” 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbandingan pembelajaran Two Stay-Two Stray dengan Think Pair Share 

ditinjau dari hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura 

tahun 2012/2013. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan metode Two Stay-Two 

Stray dan Think Pair Share untuk meningkatkan prestasi belajar biologi 

pada siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan dan variatif. 
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2) Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. 

3) Meningkatkan aktivita belajar siswa dalam pembelajaran 

Biologi. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 

Biologi khususnya terkait dengan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya 

mengembangkan suatu proses pembelajaran yang mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP N 2 Kartasura 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

 


