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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika pada siswa semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dengan materi 

pokok bangun datar pada siswa kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai 
melalui penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
di kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai 
tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang. Tindakan 

yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 
Two Stray pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

dua siklus. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas, dapat dijelaskan bahwa hasil peningkatan hasil belajar siswa dari skor 

dasar jumlah siswa yang mencapai KKM hanya sebanyak 8 orang atau 32% 
sedangkan pada siklus I jumlah siswa yang mencapai KKM mengalami 

peningkatan menjadi 16 orang siswa atau 64%. Selanjutnya, jumlah siswa yang 
mencapai KKM pada siklus II juga mengalami peningkatan menjadi 22 orang 
siswa atau 88%. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan dapat 

diterima, bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 
Stray dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IIIC SD Negeri 

017 Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : kooperatif tipe two stay two stray, hasil belajar 

 
PENDAHULUAN 

Kurikulum SD 2006 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika 
adalah agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) Memahami konsep 
matematika, menjelaskan keterkaitan atau konsen dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akuran, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 
(2) Menggunakan penalaran pada pila dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan matematika, (3) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabe l, 
diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (3) 

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 
model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 

(4) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
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memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika serta 
sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas 2006).  

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan usaha yang terarah dan 

sistematis, yaitu dengan menggunakan strategi dan teknik yang tepat sehingga apa 
yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Djamarah dan Zain (2002) bahwa guru merupakan unsur manusiawi dalam 
pendidikan. Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalamnya. Kalau hanya ada anak 
didik tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan 
penting dalam dunia pendidikan, karena pelajaran matematika merupakan sarana 

yang dapat digunakan untuk dapat membentuk siswa berfikir secara ilmiah. 
Disamping itu, pembelajaran matematika juga bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan menghitung, mengukur dan menggunakan rumus matematika yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu siswa harus memilki rasa suka 
atau tertarik terhadap pelajaran maematika untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal. (Depdiknas, 2006). 
Rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas III-B SD Negeri 017 

Purnama Kota Dumai, terlihat dari rendahnya persentase ketercapaian KKM. 

Pemaparan tentang persentase ketuntasan KKM mengidentifikasikan bahwa 
rendahnya hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika. Rendahnya 

hasil belajar matematika siswa salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya perhatian 
siswa saat guru menerangkan mata pelajaran didepan kelas, siswa masih bersifat 
pasif, hal ini terlihat dari kegiatan siswa yang cenderung lebih banyak diam, 

mendengarkan tanpa ada memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Guru hanya 
menerapkan metode ceramah dalam pembelajaran, sehingga kurang mampu dalam 

menarik perhatian siswa kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai. 
Meskipun guru telah melakukan berbagai upaya perbaikan pembelajaran seperti 
pemberian tugas, tanya jawab dan kegiatan diskusi, namun belum memberikan 

hasil yang optimal terhadap hasil belajar siswa.  
Tipe Two Stay Two Stray memiliki kelebihan yaitu siswa dapat bekerjasama 

dengan siswa lainnya dan saling membantu. Sehingga dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pelajaran matematika. Two Stay Two Stray dapat memberikan 
kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan 

kelompok lain. Banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-
kegiatan individu. Lie (2008).  

 
Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Apakah dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dengan 

materi pokok bangun datar pada siswa kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota 
Dumai? 
 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada 

siswa semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dengan materi pokok bangun 
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datar pada siswa kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai melalui 
penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray. 
 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa siswa kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai, dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika dan dapat memudahkan siswa 
memahami pelajaran matematika yang diberikan oleh guru.  

2. Bagi guru SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai, dapat menggunakan model 
yang tepat untuk menyampaikan materi pelajaran.  

3. Bagi sekolah SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai, dapat dijadikan salah satu 
masukan tentang hasil belajar siswa di sekolah tersebut setelah mengikuti 
pembelajaran kooperatif .  

4. Bagi peneliti, dapat memberikan informasi untuk penelitan selanjutnya.  
 

KAJIAN TEORI 

Hasil Belajar Matematika 

Syah (2007) pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses 
belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh 

ranah itu, khususnya ranah murid, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil 
belajar itu ada yang bersifat intangible (tak dapat diraba). Sardiman (2004) 
mengemukakan “pada intinya tujuan belajar adalah ingin mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. Pencapaian 
tujuan belajar berarti akan menghasilkan, hasil belajar. Slameto (2003) 

mendefenisikan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Beberapa prinsip dalam belajar yaitu: 
1. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang 

mereka lihat, dengar, rasakan dan alami.  
2. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 
3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fata, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar 
bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri.  

4. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik 
dan lingkungannya (Slameto, 2003).  

Sardiman (2004) menyatakan bahwa hasil belajar seseorang tergantung pada 

apa yang telah diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi 
proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari. Surya (2001) siswa 

berprestasi adalah suatu keadaan dimana siswa mampu menghadapi tuntutan-
tuntutan yang harus dilakukan dalam proses belajar mengajar sehingga proses dan 
hasilnya sangat memuaskan.  

Jadi pada intinya, tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan pengetahuan, 
keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. Pencapaian tujuan belajar 

berarti akan menghasilkan hasil belajar. Ketiga hasil belajar itu dalam pengajaran 
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merupakan tiga hal yang secara perencanan dan programatik terpisah, namun 
dalam kenyataannya pada diri siswa akan merupakan satu kesatuan yang utuh dan 
bulat. Ketiganya itu dalam kegiatan belajar mengajar, masing-masing 

direncanakan sesuai dengan butir-butir bahan pelajaran. Hasil belajar juga bisa 
diartikan dengan suatu keadaan dimana siswa mampu menghadapi tuntutan-

tuntutan yang harus dilakukan dalam proses belajar mengajar sehingga hasilnya 
sangat memuaskan, hasil belajar matematika berarti suatu keadaan dimana siswa 
mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses belajar 

mengajar matematika sehingga hasilnya memuaskan.  
Hasil belajar metematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  skor 

atau nilai yang diperoleh oleh seorang siswa kelas III SDN 017 setelah mengikuti 
tes matematika yang diberikan guru. Nilai atau skor yang didapatkan siswa 
mewakili pengetahuan atau ilmu yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay 
two stray. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Menurut Slavin (2008) pembelajaran kooperatif  adalah pembelajaran 

dimana siswa belajar secara kelompok. Pada pembelajaran ini siswa 
dikelompokkan. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang siswa. Anggota 

kelompok harus heterogen baik kongitif, jenis kelamin, suku, dan agama. Belajar 
dan bekerja sefara kolabolaratif,  dengan struktur kelompok yang heterogen.  
Solihatin (2007) mengatakan bahwa pada dasarnya cooperative learning  

mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau prilaku bersama dalam bekerja 
atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat 
dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.  

Berdasarkan  beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif adalah suatu model 
pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar yang berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan  yang 
ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerjasama dengan 
orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain.  

Lie (2008) menyatakan “Dua Tinggal Dua Tamu” (two stay two stray) 
dikembangkan oleh Spencer Kagn (1992) dalam Anita Lie (2008) merupakan 

teknik pembelajaran yang dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan untuk 
semua tingkatan usia anak didik. Teknik ini dapat memberikan kesempatan kepada 
kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Banyak 

kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Siswa 
bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal 

dalam kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan manusia saling bergantung satu 
dengan yang lainnya.  

Lebih lanjut Lie (2008) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran 

dengan tipe dua tinggal dua tamu (two stay two stray) yaitu sebagai berikut: 
1. Siswa bekerjasama dalam kelompok berempat seperti biasa,  
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2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan meninggalkan 
kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua kelompok lain, 

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan 

informasi mereka ketamu mereka.  
4. Tamu mohon diri dan kembali kekelompok mereka sendiri dan melaporkan 

temuan mereka dari kelompok lain.  
5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

Lingkungan belajar untuk pembelajaran kooperatif dicirikan oleh proses 

demokrasi dan peran aktif siswa dalam menentukan apa yang harus dipelajari dan 
bagaimana mempelajarinya. Dengan adanya pembelajaran koopera tif tipe two stay 

two stray siswa belajar dan bekerja sama dalam satu kelompok kecil untuk 
menyelesaikan tugas-tugas dalam proses pembelajaran. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray ini dapat memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 
membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Banyak kegiatan belajar 

mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Siswa bekerja sendiri 
dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain  
 

Hubungan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray dengan Hasil Belajar Matematika 

Pada dasarnya model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 
dilaksanakan dengan berkelompok. Masalah yang diberikan oleh guru diselesaikan 
secara berkelompok. Kemudian dua orang dari empat orang dalam sebuah 

kelompok meninggalkan kelompoknya untuk mencari informasi tentang masalah 
yang dikerjakan kelompok lain. Sedangkan dua orang dari kelompok lain bertamu 

kekelompok yang ditinggalkan anggotanya. Setelah cukup menerima informasi 
dari kelompok lain dua orang anggota kelompok kembali kekelompoknya untuk 
melaporkan hasil temuan mereka.  

Dari uraian singkat tentang bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe 
two stay two stray  jelas sekali kalau model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray  dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Dapat dikatakan 
demikian karena dengan model pembelajaran ini siswa dapat menemukan 
kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari hasil kerja kelompok mereka, begitu 

pula dengan dengan kelompok lain dapat menyempurnakan hasil kerja 
kelompoknya. Bila pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik maka lebih 

banyak siswa yang terbagi dalam kelompok akan dapat mengerti dan memahami 
materi yang dibahas saat itu. Selain itu penguatan-penguatan dari guru pada akhir 
proses pembelajaran akan  lebih menyempurnakan ilmu yang mereka dapat.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan oleh peneliti dengan guru kelas II-C SD Negeri 017 
Purnama Kota Dumai yang bertindak sebagai observer. Observer mempunyai 

peranan dalam mengamati kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dan siswa.  
Penelitian ini dilaksanakan di kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai 

pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Subjek dalam penelitian ini 
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adalah siswa kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai semester genap di 
tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 25 orang, 17 orang laki- laki dan 8 
orang perempuan. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari perangkat pembelajaran dan 
instrumen pengumpul data. Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan lembar kerja siswa (LKS). Sedangkan 

instrumen pengumpulan data terdiri dari data aktivitas guru dan siswa serta tes 
hasil belajar matematika siswa. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan 
teknik tes. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data 

tentang aktifitas siswa dan guru selama proses pembelajaran dan data tentang 
ketuntasan hasil belajar matematika siswa pada materi pokok bangun datar. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung pada pertemuan pertama ini 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Siswa belum dapat mengikuti langkah-
langkah pembelajaran dengan baik. Banyak siswa yang tampak kebingungan 
sewaktu bertamu ke kelompok lain. Kebanyakan siswa belum dapat bekerja sama 

secara maksimal dalam kelompoknya, sehingga pada waktu mempresentasikan 
hasil kerja kelompok banyak kelompok yang tidak mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dengan baik dan benar. Secara umum pada pertemuan ini aktivitas 
siswa sebagaimana yang diharapkan belum terlaksana dengan baik.  

Pada pertemuan kedua ini proses pembelajaran juga belum sesuai dengan 

yang diharapkan, tetapi siswa sudah mulai bisa mengikuti proses pembelajaran. 
Kerja sama siswa dalam kelompok sudah tampak walaupun belum maksimal.  

Proses pembelajaran pada pertemuan ketiga ini sudah sesuai dengan yang 
direncanakan, tetapi masih ada siswa yang belum bisa mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik. Siswa kelihatan bersemangat mengikuti proses 

pembelajaran pada pertemuan ketiga ini. Sudah banyak kelompok yang dapat 
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya denganbaik dan benar.  

 

Siklus II 

Pertemuan kelima ini proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang 

direncanakan. Pemahaman siswa tentang langkah- langkah pembelajaran yang 
digunakan sudah baik. Siswa sudah dapat bekerja sama secara maksimal dalam 

kelompoknya masing-masing dan hasil yang didapat dari kunjungan kekelompok 
lain sudah dapat didiskusikan dan dibandingkan dengan hasil yang telah didapat 
dalam kelompok. Proses pembelajaran pada pertemuan kelima ini sudah dapat 

dikatakan baik. Pertemuan kelima dan keenam, aktivitas guru sudah sesuai dengan 
perencanaan dan berjalan baik. Hal ini dapat dilihat pada lembar pengamatan. 
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Mengenai aktivitas siswa pada pertemuan ini peneliti menyimpulkan  bahwa 
secara keseluruhan sudah baik.  
 

Pembahasan 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data tentang aktifitas guru 

dan siswa selama proses pembelajaran dan ketercapaian KKM hasil belajar 
matematika untuk setiap indikator.  
1. Aktivitas Guru dan Siswa 

Aktifitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dapat diketahui melalui 
lembar pengamatan yang telah disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat. 

Data diperoleh melalui lembar pengamatan yang kenudian dianalisis. Pengamatan 
pertemuan pertama, aktifitas guru sudah terlaksana sesuai dengan perencanan, 
tetapi siswa belum dapat mengikuti langkah- langkah pembelajaran dengan baik. 

Banyak siswa yang tampak kebingungan sewaktu bertamu ke kelompok lain. 
Kebanyakan siswa belum dapat bekerja sama secara maksimal dalam 

kelompoknya, sehingga pada waktu mempresentasikan hasil kerja kelompok 
banyak kelompok yang tidak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan 
baik dan benar. 

Pengamatan kedua, aktifitas guru sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 
pembelajaran dan langkah- langkah pembelajaran yang diterapkan. Sedangkan 

aktifitas siswa masih terdapat kekurangan yaitu siswa belum dapat bekerja samam 
dalam kelompok secara maksimal. Siswa masih suka bergurau dan ribut dengan 
teman sekelompoknya, sehingga hasil kerja kelompoknya belum sesuai dengan 

yang diharapkan. Pengamatan ketiga, aktifitas guru umumnya sudah sesuai dengan 
rencana pelaksanaan pembelajaran dan langkah pembelajaran yang diterapkan. 

Sedangkan aktifitas siswa masih ada siswa yang belum bisa mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik. Selanjutnya pada pertemuan kelima, keenam, dan 
kutujuh aktifitas guru secara umum sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan langkah pembelajaran yang diterapkan. Dan aktifitas siswa juga 
sudah berangsur sesuai dengan yang diharapkan.  

2. Nilai Perkembangan 

Nilai Perkembangan Individu 

Nilai perkembangan siklus I dihitung berdasarkan selisih skor dasar dengan 

skor ulangn harian I, dan nilai perkembangan siklus II dihitung berdasarkan selisih 
skor ulangan harian I dengan skor ulangan harian II. Penyusunan kelompok pada 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stray Two Stay siklus I berdasarkan skor dasar, 
dan penyusunan kelompok siklus II sama dengan kelompok pada siklus I.  

Nilai perkembangan siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat dari tabel 

di bawah ini: 
Tabel 1. Nilai Perkembangan Individu Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase

5 2 8% 1 4%

10 7 28% 3 12%

20 4 16% 8 32%

30 12 48% 13 52%

Nilai Perkembangan
Siklus I Siklus II
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Rata – rata Nilai Perkembangan Kelompok dan Penghargaan Kelompok  
Penghargaan yang diberikan kepada setiap kelompok dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Rata – rata Nilai Perkembangan Kelompok dan Penghargaan 

Kelompok Siklus I dan Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

 
3. Analisis Hasil Belajar 

Dari data hasil ulangan harian I dan ulangan harian II dapat dihitung jumlah 
dan persentase siswa yang mencapai KKM. Rekapitulasi jumlah siswa dan 
persentase ketercapaian KKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Siswa dan Persentase Ketercapaian KKM 

 

 
 
 

 
 

               Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 
Untuk melihat gambaran perkembangan hasil belajar siswa dengan 

menyatakan hasil belajar tersebut dalam diagram garis. Sehubungan dengan itu, 

data hasil belajar siswa disusun ke dalam tabel daftar distribusi, seperti di bawah 
ini: 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah 

Tindakan 

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

Rata-rata Prediket Rata-rata Prediket

1 I 19 hebat 20 hebat

2 II 18,75 hebat 20 hebat

3 III 17,5 hebat 25 super

4 IV 20 hebat 27,5 super

5 V 22,5 hebat 25 super

6 VI 27,5 super 23,75 super

Siklus I Siklus II
No Kelompok

Skor Dasar Ulangan Harian I Ulangan Harian II

26  - 32 1 0 0

33  - 39 0 0 0

40  - 46 3 0 0

47  - 53 1 2 0

54  - 60 3 1 1

61  - 67 5 1 0

68  - 74 4 5 2

75  - 81 8 9 4

82  - 88 0 7 9

89  - 100 0 0 9

25 25 25

Frekuensi 
INTERVAL

Jumlah

Jumlah Siswa Persentase

Skor Dasar 8 32%

Ulangan Harian I 16 64%

Ulangan Harian II 22 88%

Ketercapaian KKM
Ulangan Harian
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data rata-rata skor hasil belajar siswa dan tingkat 
ketercapaian KKM melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III-B SD Negeri 017 
Purnama Kota Dumai pada materi pokok bangun datar. Rata-rata skor hasil belajar 

siswa pada ulangan harian I lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor hasil belajar 
siswa pada skor dasar. Sedangkan pada ulangan II kembali mengalami 
peningkatan dibandingkan ulangan harian I dan skor dasar.  

Aktifitas guru dan siswa selama mengikuti proses pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terdapat 

kendala-kendala seperti pada pertemuan pertama dan kedua siswa yang ditunjuk 
untuk berkunjung ke kelompok lain tidak aktif menanyakan hasil kerja kelompok 
tersebut, sehingga tidak ada hasil apa-apa yang didapatnya setelah kembali ke 

kelompok semula. Namun kendala-kendala tersebut dapat teratasi seiring dengan 
terbiasanya siswa mengikuti langkah demi langkah proses pembelajaran yang 

diterapkan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai 
pada materi pokok bangun datar. Hal ini dapat dibuktikan dengan data berikut.  

Rata – rata hasil belajar siswa sebelum tindakan sebesar 64,64; sedangkan pada 
siklus I meningkat menjadi 74,4; dan pada siklus II terjadi peningkatan lagi 

menjadi 86,08. Jumlah siswa yang mencapai KKM terjadi peningkatan dari skor 
dasar, ulangan harian I sampai ulangan harian II. Pada skor dasar jumlah siswa 
yang mencapai KKM hanya sebanyak 8 orang atau 32% sedangkan pada siklus I 

jumlah siswa yang mencapai KKM mengalami peningkatan menjadi 16 orang 
siswa atau 64%. Selanjutnya, jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus II 

juga mengalami peningkatan menjadi 22 orang siswa atau 88%. 
 

Saran  

Melalui penelitian yang telah dilakukan peneliti mengemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 

1. Bagi siswa kelas III-B SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai diharapkan dapat 
bekerja sama dengan baik dalam kelompok belajar untuk menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan guru 

2. Bagi guru SD Negeri 017 Purnama Kota Dumai dapat menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray sebagai alternatif model 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai landasan 

berpijak untuk meneliti lebih dalam lagi sehingga hasil yang diperoleh siswa 

lebih memuaskan lagi. 
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