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PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MODEL KOOPERATIF TIPE 

TWO STAY TWO STRAY DAN TEAMS GAMES TOURNAMENT 

DITINJAU MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh penggunaan 

pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) efek interaksi antara 

pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. Jenis penelitian kuantitatif dengan kuasi-eksperimental. Populasi 

penelitian siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sragen. Sampel dalam penelitian ini yaitu 

siswa kelas VII B dan VII D yang dipilih menggunakan teknik cluster random 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes, angket, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama. Uji pasca-anava menggunakan metode Scheffe. Hasil penelitian dengan 

     adalah: 1) Terdapat pengaruh hasil belajar matematika siswa antara 
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dan Teams Games Tournament. 2) 

Terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 3) 

Tidak ada efek interaksi antara pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dan Teams Games Tournament dan kategori motivasi belajar semangat atau 

dorongan, keinginan, dan harapan terhadap hasil belajar matematika. 

 

Kata kunci: motivasi belajar siswa, hasil belajar matematika, two stay two stray, 

teams games tournament. 

 

Abstract 

This study aims to test and analyze: (1) the effect of the use of cooperative learning 

on mathematics learning outcomes, (2) the effect of student learning motivation on 

mathematics learning outcomes, (3) the interaction effect between cooperative 

learning and student motivation on mathematics learning outcomes. This type of 

quantitative and quasi-experimental research. The population of the research was the 

seventh grade students of Sragen State Middle School 3. The sample in this study 

were students of class VII B and VII D who were selected using cluster random 

sampling technique. The technique of collecting data uses test methods, 

questionnaires, and documentation. The data analysis technique uses two-way 

variance analysis with unequal cells. Post-anova test using the Scheffe method. The 

results of the study with α = 5% are: 1) There are differences in student mathematics 

learning outcomes between Two Stay Two Stray type cooperative learning and 

Teams Games Tournament. 2) There is an influence of student learning motivation 

on mathematics learning outcomes. 3) there is no interaction between type Two Stay 

Two Stray cooperative learning and Teams Games Tournament and motivation 

category learning enthusiasm or encouragement, desire, and hope for mathematics 

learning outcomes. 

 

Keywords: student learning motivation, mathematics learning outcomes, two stay 

two stray, teams games tournament. 



2 
 

1. PENDAHULUAN 

Pengoptimalan mutu pendidikan menjadi salah satu hal yang dapat mencerminkan 

suatu bangsa yang maju. Melalui pendidikan diharapkan siswa menjadi cerdas, 

kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab untuk menunjang kehidupannya di masa 

yang akan dating. Mengingat matematika merupakan pengetahuan dasar yang 

diperlukan setiap siswa sebagai pondasi dalam menempuh pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Diharapkan siswa Sekolah Menengah Pertama untuk menguasai 

pelajaran khususnya matematika. Kesuksesan dari suatu pembelajaran dipengaruhi 

oleh guru, siswa, dan metode yang diterapkan. Namun, saat ini mutu dan 

kemampuan siswa belum memiliki hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai sumber informasi yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran matematika masih belum optimal. 

Hasil belajar merupakan pembanding yang dapat digunakan untuk 

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam memahami dan menguasai suatu mata 

pelajaran. Hasil belajar dapat berupa keterampilan, nilai dan sikap setelah siswa 

mendapati proses pembelajaran. Menurut Purwanto (2011), hasil belajar termasuk 

komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, karena 

hasil belajar diukur untuk mengetahui tercapainya tujuan pendidikan melalui proses 

belajar mengajar. Hasil belajar siswa dikatakan berhasil atau tidak, bisa dilihat dari 

nilai-nilai matematika yang diperolehnya. 

Berdasarkan data dari study Trend in mathematic and science study (TIMSS) 

2015, dengan skor 397 menempatkan Indonesia pada nomor 45 dari 50 negara. Hal 

tersebut menandakan bahwa penguasaan matematika siswa masih jauh dari hasil 

yang diharapkan. Sejalan dengan itu data yang diperoleh dari litbang kemendikbud, 

perolehan nilai rerata Ujian Nasional SMP/MTs tahun pelajaran 2017 sebesar 54,25, 

hasil UN SMP tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang nilai 

reratanya 58,61. Sementara itu hasil observasi  peneliti  di  SMP Negeri 3 Sragen  

menemukan  kenyataan yang tidak diharapkan yaitu minimnya minat belajar siswa 

terhadap matematika dan banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika suatu 

pelajaran yang sulit untuk dipahami dan kurang menarik. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi 
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oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa maupun luar diri 

siswa. Faktor yang berasal dari luar yaitu model pembelajaran, sedangkan faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa yaitu motivasi belajar. Model pembelajaran 

dalam matematika cenderung monoton dan membosankan. Adanya permasalahan 

tersebut diperlukan model pembelajaran yang tepat dan inovatif supaya siswa dapat 

memperoleh hasil belajar matematika yang optimal. 

Pembelajaran matematika mempunyai banyak kesenjangan yang bersumber 

dari guru, siswa, serta sarana yang mendukung. Beberapa guru belum menggunakan 

suatu model pembelajaran yang tepat dalam menjelaskan suatu materi sehingga 

siswa sulit untuk memahaminya yang menjadikan nilai mereka di bawah KKM. 

Agar suatu proses pembelajaran berlangsung menarik dan sesuai yang dikendaki 

siswa, diperlukan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan konteks materi 

pembahasan, kemampuan guru, serta tingkat kematangan siswa. Seharusnya sebagai 

guru harus menguasai berbagai macam metode pembelajaran sehingga tidak akan 

membuat siswa merasa bosan. Perbedaan kemampuan berfikir serta gaya belajar 

yang diterapkan siswa yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi motivasi 

belajar mereka, serta sarana yang digunakan dalam menunjang proses belajar 

mengajar kurang memadahi, seperti tidak tersedianya alat peraga, LCD, dan juga 

buku pegangan siswa.  Upaya yang perlu dilakukan agar siswa termotivasi, salah 

satunya adalah menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran 

yang digunakan Teams Games Tournaments dan Two Stay Two Stray. 

 Slavin (2008), Teams Games Tournaments merupakan model pembelajaran 

kooperatif dengan membentuk kelompok dengan berlomba sebagai wakil team. 

Model Teams Games Tournament  yang mempunyai  ciri  khas  games  dan 

tournament  ini  menciptakan  warna yang  positif  di  dalam  kelas  karena 

kesenangan  para  siswa  terhadap permainan. Nur dan Wikandari (2000), 

mengutarakan bahwa Teams Games Tournament (TGT) sudah digunakan dalam 

berbagai macam pembelajaran, dan model ini cocok digunakan untuk mengajar 

dengan jawaban yang pasti, seperti perhitungan dan penerapan berciri matematika, 

dan fakt-fakta serta konsep IPA. Teams Games Tournament adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok 
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belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, 

jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda (Rusman, 2014). Menurut Shoimin 

(2014), Teams Games Tournament adalah model pembelajaran kooperatif yang 

mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan reinforcement. 

Sedangkan Two Stay Two Stray juga merupakan pembelajaran kooperatif 

dengan membentuk kelompok, tetapi kelompok satu harus membagikan hasil dan 

informasi kepada kelompok lain. Menurut Fadriani (2013), Two Stay Two Stray 

adalah pembelajaran yang menggunakan lembar kegiatan yang berisi tugas-tugas 

yang harus dipelajari tiap-tiap siswa dalam satu kelompok.  Model pembelajaran 

tipe ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan teman 

satu kelompoknya ataupun dengan teman dalam kelompok lain, berinteraksi sosial 

dengan membagikan ide serta mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dari 

hasil interaksinya tersebut (Lie, 2008). Huda (2011), juga berpendapat Two stay Two 

Stray memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasu degna kelompok-

kelompok lain.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis dan menguji pengaruh model 

Teams Games Tournament dan Two Stay Two Stray terhadap hasil belajar. (2) 

Menganalisis dan menguji pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. 

(3) menganalisis dan menguji efek dari interaksi antara model pembelajaran dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen semu. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 3 Sragen yang berlokasi Jl. Gatot Subroto No.57, Kebayan 3, Sragen 

Kulon, Sragen, dengan populasi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sragen tahun ajaran 

2018/2019. Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas VII B dan VII D yang dipilih 

menggunakan cluster random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara 

acak pada masing-masing kelas yang telah ditentukan populasinya. Untuk 

mengetahui kedua kelas dalam keadaan seimbang maka dilakukan uji keseimbangan 
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menggunakan uji-t, data yang diasumsikan berdistribusi normal, homogen, dan 

independent. 

Variabel penelitian ini terdiri dari (1) variabel terikat yaitu hasil belajar 

matematika, (2) variabel bebas yaitu model pembelajaran dan motivasi belajar siswa. 

Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan tes, angket, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

statistika dengan uji analisis variansi dua jalur. Sebelum dilakukan analisis variansi, 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis variansi yaitu dengan uji normalitas 

menggunakan metode Liliefors dan homogenitas variansi populasi menggunakan uji 

Bartlett. Uji hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalur tak sama. Apabila 

hasil analisis variansi menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, maka dilakukan uji 

komparasi ganda menggunakan metode Scheffe. (Budiyono, 2009) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data nilai hasil belajar matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada gambar 1 dan gambar 2. 

 

Gambar 1 Diagram Batang Hasil Belajar Matematika Kelas Eksperimen 
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Gambar 2 Diagram Batang Hasil Belajar Matematika Kelas Kontrol 

Pada gambar 1 nilai hasil belajar kelas eksperimen yang tertinggi yaitu 100 dan 

nilai terendah yaitu 39. Nilai rata-rata dari 26 siswa diperoleh 75,15, sedangkan pada 

gambar 2 nilai hasil belajar kelas kontrol yang tertinggi adalah 90 dan nilai terendah 

yaitu 38. Nilai rata-rata dari 28 siswa diperoleh 70,53. 

Penentuan kategori motivasi belajar siswa diperoleh dari angket motivasi 

belajar yang diberikan pada siswa. Pada angket tersebut terdapat 30 item yang terdiri 

dari 13 item tinggi, 10 item sedang, dan 7 item rendah. Pengkategorian motivasi 

belajar siswa mununjukkan pada kelas eksperimen didominasi kategori motivasi 

belajar siswa tipe rendah, dan pada kelas kontrol juga didominasi kategori motivasi 

belajar tipe rendah. Jadi pada kedua kelas tersebut mempunyai kategori belajar yang 

sama. Berikut ini tabel pengkategorian motivasi belajar siswa. 

Tabel 1 Kategori Motivasi Belajar Siswa 

Model 

pembelajaran 

Motivasi Belajar Siswa Total  

Tinggi  Sedang  Rendah  

Two Stay Two 

Stray 

4 9 13 26 

Teams Games 

Tournament 

6 10 12 28 

 

Setelah diperoleh hasil belajar matematika dan kategori motivasi belajar siswa 

selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis yakni uji normalitas dan uji homogenitas. 
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Hasil uji tersebut menyimpulkan bahwa (1) sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal dengan taraf signifikasi     , (2) variansi setiap variabel 

bebas dinyatakan sama atau homogen. Selanjutnya adalah dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

Adapun rangkuman hasil perhitungan anava dua jalan dengan sel tak sama dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber  JK DK RK         Keputusan 

Baris (A) 845,776 1 845,775 4,126 4,043    ditolak 
Kolom (B) 1618,268 2 809,134 3,947 3.191    ditolak 
Interaksi 

(AB) 

91,304 2 45,652 0,223 3.191    diterima 

Galat 9838,983 48 204,979 - - - 

Total 12394,33 53 - - - - 

 

Tabel 3 Rangkuman Rerata Antar Sel dan Rerata Marginal 

Model 

Pembelajaran 

Motivasi Belajar Siswa Rerata 

Tinggi 

     

Sedang 

     

Rendah 

     

Two Stay Two 

Stray      
82,5 86 70 79,5 

Teams Games 

Tournament      
70,33 77,6 64,75 70,89 

Rerata 76,42 81,8 67,37 - 

 

Uji komparasi ganda digunakan sebagai uji lanjut dari analisis dua jalan 

apabila dari hasil keputusan uji menunjukkan bahwa    ditolak. Metode uji 

komparassi ganda pada penelitian ini menggunakan metode Scheffe. Berdasarkan 

tabel 2,     ditolak yang berarti hal ini tidak diperlukan uji lanjut pasca anava    , 

dikarenakan hanya memiliki dua variabel. Berdasarkan rerata marginal menunjukkan 

hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, dapat 

disimpulkan model pembelajarana TSTS lebih baik dari TGT. Hipotesis     juga 

ditolak maka diperlukan uji lanjut antar kolom, sehingga didapatkan keputusan uji 

sebagai berikut: 1) terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

matematika kategori motivasi belajar tinggi dengan kategori motivasi belajar sedang, 

2) terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika kategori 
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motivasi belajar tinggi dengan kategori motivasi belajar rendah, 3) terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika kategori motivasi belajar 

sedang dengan kategori motivasi belajar rendah. Hipotesis      diterima yang 

berarti tidak ada interaksi antara model belajar dan motivasi belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika. Pembahasan penelitian diatas dapat dilihat pada uraian 

berikut ini. 

3.1. Pengaruh Model Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan tabel 2 analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada data hasil 

belajar matematika dengan tingkat signifikasi 5%, diperoleh          dan 

            . Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa           

sehingga keputusan uji yang diperoleh adalah     ditolak. Tabel 3 menunjukkan 

bahwa rerata marginal model pembelajaran TSTS      adalah 79,5 lebih tinggi 

dibandingkan model pembelajaran TGT      yang memiliki rerata marginal 70,89. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TSTS 

lebih baik daripada model pembelajaran TGT. 

Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan Miftachudin, 

dkk (2015), menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Two Stay Two 

Stray dapat meningkatkan hasil belajar siswa matematika. Penelitian menurut Izwar 

dan Nurlaili (2017), menyimpulkan model TSTS dengan penerapan model 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Hasil tersebut didukung 

dengan kegiatan belajar selama pembelajaran bilangan bulat, bilangan pecahan 

maupun bilangan berpangkat pada kelas eksperimen. Siswa lebih aktif dan kreatif 

dalam berdiskusi menyelesaikan masalah pada Lembar Kerja Siswa (LKS) serta 

lebih mandiri dalam mengumpulkan sumber dari berbagai buku untuk menemukan 

jawaban yang benar. Selain itu siswa juga lebih percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Strategi pembelajaran 

TSTS memberikan masalah yang untuk menemukan konsep-konsep dasar serta 

meningkatkan keterampilan dan proses yang kognitif. Hal tersebut membantu 

mengembangkan ingatan siswa pada situasi belajar yang baru. 
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3.2. Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan  analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada tabel 2 data hasil 

belajar matematika dengan tingkat siginifikasi 5% diperoleh          dan 

            . Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa           

sehingga keputusan uji yang diperoleh adalah     ditolak. Hal ini berarti tidak 

semua kategori motivasi belajar memberikan efek yang sama terhadap prestasi 

belajar. Berdasarkan uji Scheffe, kategori motivasi belajar tinggi dan sedang adalah 

26,288; kategori motivasi belajar tinggi dan rendah adalah 17,138; kategori motivasi 

belajar sedang dan rendah adalah 30,352. Ketiga uji tersebut mempunyai selisih 

cukup banyak sehingga jelas perbedaan yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Komsantun, dkk 

(2015) yang menyatakan bahwa motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil 

belajar matematika. Perbedaan kategori motivasi belajar setiap siswa dijadikan bahan 

pertimbangan dalam hal memilih model pembelajaran untuk diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif guna meningkatkan hasil 

belajar matematika. Penelitian yang mendukung teori tersebut dikemukakan oleh 

Izwar, dan Nurlaili (2017) menyimpulkan model TSTS dengan penerapan model 

pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, serta dari Hamdu dan 

Agustina (2016) bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar. Hal tersebut didukung dengan kegiatan belajar dengan 

pembelajaran bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan berpangkat. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi cenderung lebih mudah mengingat apa yang mereka 

lihat serta memiliki rasa ingin tahu dan berperan aktif dan memahami permasalahan 

lebih baik disbanding siswa yang memiliki motivasi belajar sedang atau rendah. 

Siswa yang memiliki motivasi belajar sedang cenderung mudah berubah antusiasnya. 

Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akan lebih menyukai tidak 

mendengarkan guru. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa siswa 

dari masing-masing kategori motivasi belajar mempunyai hasil belajar matematika 

yang sama. 
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3.3. Pengaruh Model Pembelajaran dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil 

Belajar Matematika 

Berdasarkan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada data hasil belajar 

matematika dengan tingkat signifikasi 5% diperoleh           dan        

     . Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa            sehingga 

keputusan uji yang diperoleh adalah      diterima, yang berarti tidak ada interaksi 

antara model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. Secara grafis, tidak adanya interaksi model pembelajaran TSTS dan 

TGT serta motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika dapat dilihat 

pada gambar 3. 

 

Gambar 3 Grafik Pengaruh Model Pembelajaran dan Motivasi Belajar 

Pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

yang konsisten dapat dilihat pada gambar 3 gambar tersebut terlihat kelas eksperimen 

dan kelas kontrol tidak saling berpotongan dan berhimpit. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar matematika.. Ada atau tidaknya interaksi dapat diduga dari grafik variabel-

variabel bebasnya dan jika variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua tidak 

berpotongan maka cenderung tidak ada interaksi diantara keduanya (Budiyono, 

2009). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2018), bahwa tidak terdapat 

interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

tinggi sedang rendah 

H
as

il
 B

el
a
ja

r 
M

at
em

at
ik

a 

Rerata Model Pembelajaran dan Motivasi Belajar 

eksperimen kontrol 



11 
 

belajar, penelitian lain yang mendukung dari Janeta (2017) bahwa tidak ada interaksi 

pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Ghofur 

(2016) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara 

strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Demikian hasil penelitian ini 

didukung oleh hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dengan berpedoman pada hipotesis yang telah dirumuskan serta 

menggunakan taraf signifikasi     , dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 

terdapat pengaruh terhadap hasil belajar antara model pembelajaran Two Stay Two 

Stray dan Teams Games Tournament. Berdasarkan rerata marginal model 

pembelajaran TSTS yang memiliki rerata marginal 79,5 lebih tinggi dibandingkan 

model pembelajaran TGT yang memiliki rerata marginal 70,89. Berdasarkan rerata 

marginal dan kegiatan belajar siswa di sekolah dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran TSTS lebih baik daripada model pembelajaran TGT, 2) terdapat 

pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan uji 

lanjut pasca anava diambil keputusan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar matematika kategori motivasi belajar sedang dengan kategori motivasi 

belajar rendah, 3) tidak ada interaksi model pembelajaran Two Stay Two Stray dan 

Teams Games Tournament serta motivasi belajar siswa kategori tinggi, sedang, dan 

rendah terhadap hasil belajar matematika. 

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

yaitu: 1) sebagai masukan bagi guru agar memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi. Disarankan guru menggunakan model pembelajaran Two Stay Two 

Stray, sebab berdasarkan hasil penelitian ini mununjukkan hasil belajar matematika 

dengan model pembelajaran tersebut lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran Teams Games Tournament, 2) penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya dengan lebih memfokuskan indikator-

indikator motivasi belajar siswa yang belum terdapat dalam penelitian ini. 

Diharapkan para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel bebas lain yang 



12 
 

sejenis atau model pembelajaran lain sehingga dapat menambahkan wawasan dan 

kualitas guru yang lebih baik dari sebelumnya, serta dapat digunakan sebagai salah 

satu referansi untuk penelitian yang relevan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aris, shoimin. (2014). model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 

Ghofur, Dkk. (2016). Konsep Pesantren Sains (Trensains), Reformasi Pembelajaran 

Sains Pada Sistem Pendidikan Berbasis Pesantren. Surabaya: Jurnal 

Pendidikan Sains. Program Studi Pendidikan Sains. Universitas Negeri 

Surabaya. 

Hamdu, Ghullam dan Lisa Agustina. (2016). “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa 

Terhadap Pestasi Belajar Ipa Di Sekolah Dasar”. Jurnal Penelitian 

Pendidikan, Vol. 12 No.1: 83. 

Izwar, & Nurlaili. (2017). Pengembangan Model Two Stay Two Stray dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Biologi Kelas X 

SMA Sederajat di Kabupaten Aceh Jaya. 246-254. 

Lie, A. (2008). Cooperative learning. Jakarta : PT. Grasindo. 

Margono. (2000). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Miftachudin, Budiyono, & Riyadi. (2015). Efektivitas Model Pembelajaran Two Stay 

Two Stray dengan Tutor Sebaya dalam Pembelajaran Matematika pada 

Materi Bangun Datar Ditinjau dari Kecerdasan Majemuk Peserta Didik 

Kelas VII SMP Negeri di Kebumen Tahun Pelajaran 2013/2014. Jurnal 

Elektronik Pembelajaran Matematika. 3, 3, 233-241. 

Nur, M., & Wikandari, P. (2000). Pengajaran Berpusat pada Siswa dan Pendekatan 

Kontruktivis dalam Pengajaran. Pusat Study MIPA Universitas Negeri 

Surabaya. 

Purwanto. (2011). Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Slavin,  Robert  E.  (2005). Cooperative  Learning.  Teori, Riset  dan  Praktik. 

Bandung  : Nusa Media. 

Sutama. (2015). Metode penelitian Pendidikan KUantitatif, Kualitatif, PTK, R&D. 

Surakarta: Fairuz Media. 


