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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

Matematika peserta didik. Peserta didik yang kurang aktif dan beranggapan 
pelajaran matematika adalah pelajaran yang susah dipahami dan dimengerti. 

          Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang di kelas VIII.1 
SMPN 2 X Koto, dengan subjek penelitian berjumlah 32 orang. Nilai rata-rata 
aktivitas meningkat dari 3,18 menjadi 3,75 dengan kategori cukup aktif ke 

kategori aktif. Ketuntasan hasil belajar matematika meningkat dari 66% menjadi 
85%,  nilai rata-rata kelas dari 68,91 menjadi 81,03. Kesimpulan bahwa model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray  dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus peserta didik   kelas 
VIII di SMP Negeri 2 X Koto. 

 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Cooperative Learning, Two Stay Two Stray 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang menjadi dasar perkembangan teknologi 
modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan 

daya pikiran serta meningkatkan daya penalaran manusia. Konsep pelajaran 
matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik dimulai dari sekolah Dasar 
sampai sekolah menengah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

dasar berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif serta kemampuan 
bekerjasama (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya matematika diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
yang dapat melatih peserta didik untuk dapat berfikir logis, kritis serta bekerja 
sama.  

Tujuan pembelajaran matematika akan tercapai dilihat dari tingkat 
keberhasilan peserta didik dengan mencapai hasil belajar yang baik. Hasil belajar 

matematika yang diharapkan adalah hasil belajar yang mencapai ketuntasan belajar 
matematika. Peserta didik dikatakan tuntas dalam belajar matematika apabila 
peserta didik telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah 

ditetapkan sekolah (Permendiknas No. 20 tahun 2007).  
Namun pada kenyataannya, masih terdapat peserta didik yang belum 

mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut. Berdasarkan hasil 
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pengamatan dan pengalaman penulis di SMPN 2 X Koto selama proses 
pembelajaran sebagian peserta didik mengalami kesulitan memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Di sisi lain, peserta didik sering 

diposisikan sebagai objek yang tidak tahu dengan konsep atau apa-apa, yang hanya 
bersikap menunggu dan menyerap, menerima apa yang diberikan oleh guru. Hal 

ini menyebabkan peserta didik menjadi pasif dan gurulah yang aktif. Keadaan ini 
potensial menimbulkan kejenuhan, kebosanan serta menurunkan motivasi dan 
aktivitas belajar peserta didik, akibatnya hasil belajar peserta didik rendah. Di 

SMPN 2 X Koto, bahwa KKM Kelas VIII yang ditetapkan sekolah untuk mata 
pelajaran matematika adalah 70. Jumlah peserta didik kelas VIII.1 SMPN 2 X 

Koto yang mencapai KKM pada ulangan harian (UH) matematika pada beberapa 
Materi Ajar semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 dapat dilihat pada Tabel 1 
berikut. 

Tabel 1. Persentase Ketercapaian KKM Ulangan Harian Peserta didik Kelas 

VIII.1 SMPN 2 X Koto Pada Materi Ajar Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

No Materi Ajar 

Jumlah Peserta didik 
Ketercapaian 

KKM 
Mencapai 

KKM 
Seluruhnya 

1 Pola Bilangan 18 32 56 % 

2 Koordinat Kartesius 20 32 63 % 

3 Fungsi dan Relasi 17 32 53 % 

Rata-Rata 18  57,33% 

Sumber : Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan masalah tersebut, penulis berpendapat perlunya dilakukan 
perbaikan proses pembelajaran pada peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta 

didik dapat ikut berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 
Permasalahan tersebut antara lain, tidak semua peserta didik terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran, peserta didik kurang aktif bertanya dan mengeluarkan 

pendapat tentang apa yang tidak dimengerti. Akibatnya banyak peserta didik yang 
tidak memahami materi pelajaran dan tidak bisa menjawab soal-soal saat ulangan 

harian. Peserta didik yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran hanya peserta 
didik yang berkemampuan tinggi. 

Memperhatikan permasalahan ini perlu perbaikan pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan 
adalah menerapkan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk menemukan ide-ide yang berkaitan dengan pembelajaran. Salah satu model 
pada pembelajaran kooperatif yang diharapkan dapat mengaktifkan peserta didik 

adalah model pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 
Anita Lie (2008) mengatakan model pembelajaran kooperatif Tipe TSTS 

dapat memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan 
informasi dengan kelompok lain. Dalam pembelajaran ini peserta didik diberi 
kesempatan untuk berani mengemukakan pendapat, mengembangkan keterampilan 

menyimak dan berbagi informasi. Selain itu, setiap peserta didik wajib 
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bertanggung jawab terhadap kelompoknya baik yang berkemampuan tinggi, 
sedang atau rendah. 
 

Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumus masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS) dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas VIII.1 

SMPN 2 X Koto? 
2. Apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray (TSTS) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII.1 
SMPN 2 X Koto? 

 

Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumus masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar matematika 
peserta didik kelas VIII.1 SMPN 2 X Koto semester ganjil tahun pelajaran 
2019/2020 pada kompetensi dasar Persamaan Garis Lurus, sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS)  kelas VIII.1  SMPN 

2 X Koto 
2. Untuk meningkatkan hasil belajar  belajar peserta didik melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) kelas VIII.1 

SMPN 2 X Koto 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang 

berbasis kontruktivis. Teori pembelajaran kontruktivis pada dasarnya menekankan 
pada peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan 

aktif peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran kooperatif lebih 
berpusat pada peserta didik, dimana peserta didik yang membangun sendiri 
pengetahuannya lewat keterlibatan aktif bersama anggota kelompok sedangkan 

guru hanya sebagai fasilitator. 
Usaha-usaha guru dalam membelajarkan peserta didik merupakan bagian 

yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah 
direncanakan. Oleh karena itu, dalam pemilihan berbagai metode, strategi, 
pendekatan serta teknik pembelajaran merupakan suatu hal yang utama. 

Ketika proses pembelajaran kooperatif berlangsung peserta didik yang 
mempunyai rasa senasib dan tanggung jawab bersama berinteraksi dengan anggota 

kelompoknya untuk mencapai satu tujuan atau hasil. Seperti yang diungkapkan 
oleh Rahmah Johar, bahwa Pembelajaran kooperatif adalah suatu model dimana 
aktivitas pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik.  
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Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model Two Stay Two 
Stray. Spencer Kagan mengembangkan dengan istilah dua tinggal dua tamu yang 

biasa digunakan bersama dengan model kepala bernomor. Hal ini dilakukan karena 
banyak dari kegiatan belajar mengajar yang divariasi dengan kegiatan-kegiatan 

individu. 
Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model Two Stay Two 

Stray. Ciri-ciri model pembelajaran Two Stay Two Stray, yaitu: 

1. Peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 
materi belajarnya. 

2. Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, 
sedang dan rendah 

3. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 

yang berbeda 
4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. 

Akan tetapi apabila dalam kelas tersebut jumlah peserta didik tidak sama 
dengan kelipatan empat maka ada beberapa kelompok yang anggotanya lima orang 
hal ini didasarkan pada setiap peserta didik berhak mendapatkan pembelajaran. 

Dalam model pembelajaran Two Stay Two Stray peserta didik dihadapkan 
pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya nanti ketika 

sedang bertamu. Secara tidak langsung peserta didik akan dibawa untuk menyimak 
apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah. Dalam 
proses pembelajaran model ini akan terjadi kegiatan menyimak materi pada 

peserta didik yang menyampaikan. Penggunaaan model pembelajaran kooperatif 
Two Stay Two Stray akan mengarahlan peserta didik yang aktif, baik dalam 

kegiatan diskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak 
materi yang dijelaskan oleh teman. Dengan demikian, pada dasarnya kembali pada 
hakikat keterampilan berbahasa yang menjadi satu kesatuan yaitu membaca, 

berbicara, menulis dan menyimak. Ketika peserta didik menjelaskan materi yang 
dibahas oleh kelompoknya, maka tentu peserta didik yang berkunjung tersebut 

melakukan kegiatan menyimak atas apa yang di jelaskan oleh temannya. 
Langkah-langkah dalam menggunakan metode Two Stay Two Stray adalah 

sebagai berikut : 

1. Peserta didik bekerjasama dalam kelompok berempat seperti biasa 
2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok bertamu ke kelompok 

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

informasi mereka ke tamu mereka 

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka masing-masing dan 
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain 

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. 
Ada pun tahapan-tahapan yang terdapat dalam model Two Stay Two Stray 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan 
Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru adalah membuat 

silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, meyiapkan tugas peserta 
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didik dan membagi peserta didik dalam satu kelas kedalam beberapa kelompok 
dengan masing-masing anggota 4 peserta didik dan setiap anggota kelompok 
harus heterogen dalam hal jenis kelamin dan prestasi akademik peserta didik. 

Setelah itu, peserta didik diberi pra tes untuk mengetahui kemampuan awal 
peserta didik. 

2. Presentasi Guru 
Pada tahap ini, guru menyampaikan indikator pembelajaran, mengenal 

dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. 

3. Kegiatan Kelompok 
Dalam kegiatan ini, pembelajarannya menggunakan lembar kegiatan 

yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap peserta didik dalam 
satu kelompok. Setelah menerima lembar kegiatan yang berisi permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan konsep materi dan klasifikasinya, peserta 

didik mempelajarinya dalam kelompok kecil yaitu mendiskusikan masalah 
tersebut bersama-sama anggota kelompoknya. Masing-masing kelompok 

menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan dengan cara mereka 
sendiri. Kemudian 2 dari 4 anggota dari masing-masing kelompok 
meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok yang lain secara 

terpisah, sementara 2 anggota yang tinggal dalam kelompok bertugas 
membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Setelah 

memperoleh informasi dari 2 anggota yang tinggal, tamu mohon diri dan 
kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan temuannya dari 
kelompok lain tadi serta mancocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

4. Formalisasi 
Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 
untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian 
guru membahas dan mengarahkan peserta didik ke bentuk formal. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

          Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Menurut Arikunto, dkk (2011:3) penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 
dimunculkan dan terjadi dalam suatu kelas secara bersama. Menurut Wardhani, 

dkk (2013:1.4) penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan 
oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 
memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar peserta didik menjadi 

meningkat. 
 

Waktu, Tempat dan Subyek penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 X Koto Kabupaten Tanah Datar. 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. 

Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII.1 jumlah peserta didik sebanyak 
32 orang, terdiri dari 14 peserta didik laki-laki dan 18 peserta didik perempuan.  
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Teknik Analisa Data    

Data dianalisa dengan mencari ketuntasan belajar berdasarkan KKM yang 
digunakan, kemudian dianalisa secara kuantitatif. Indikator keberhasilan penelitian 

tindakan kelas ini adalah pencapaian prestasi dan aktivitas peserta didik dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

1. Ketuntasan Individu  
Setiap peserta didik dalam proses pembelajaran dikatakan tuntas apabila 

memperoleh nilai ≥ KKM = 70 

2. Ketuntasan Klasikal 
Ketuntasan hasil pembelajaran secara klasikal diperoleh apabila ≥ 85% 

dari jumlah peserta didik yang memperoleh nilai ≥ KKM 
3. Keberhasilan penelitian ini dari segi aktivitas belajar peserta didik dikatakan 

berhasil apabila tingkat aktivitasnya minimal berkategori aktif yakni berada 

pada interval 3,5 ≤ Aktivitas peserta didik < 4,5 . 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I  

Pertemuan pertama diawali dengan mempersiapkan peserta didik dan 
berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas, 

Kemudian guru mengabsen peserta didik dan mendata siswa yang tidak hadir. Lalu 
guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik agar setelah 
pembelajaran peserta didik dapat memahami persamaan garis lurus. Selanjutnya 

pada tahap Apersepsi, guru menanyakan kepada peserta didik masih ingat dengan 
persamaan linear. Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan informasi 

secara singkat tentang langkah-langkah pembelajaran Cooperative tipe Two Stay 
Two Stray yang akan diterapkan dalam pertemuan ini dan menyampaikan cakupan 
materi yang akan dipelajari peserta didik. 

Setelah menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, lalu guru membagi 
peserta didik dalam beberapa kelompok. Karena jumlah peserta didik kelas VIII-1 

ada sebanyak 32 orang maka guru membagi peserta didik ke dalam 8 kelompok , 
setiap kelompok terdiri 4 orang secara heterogen. Kelompok yang dibagi ini 
pengelompokannya berdasarkan skor nilai ulangan harian sebelumnya sehingga 

diperoleh kelompok dengan komposisi peserta didik berkemampuan tinggi satu 
orang, sedang dua orang dan rendah satu orang. 

          Pada kegiatan inti pembelajaran, guru memberikan penugasan kepada tiap-
tiap kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan tentang 
persamaan garis. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, 

selanjutnya guru menginstruksikan setiap dua orang dari tiap-tiap kelompok untuk 
berkunjung ke kelompok lain guna mencari informasi tentang Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) yaitu hasil kesimpulan kelompok lain pada setiap kegiatan 
yang ada pada LKPD yang sedang dikerjakan.Setelah mendapatkan informasi dari 
kelompok lain, dua orang yang tadinya ditugaskan untuk kembali ke kelompok 

masing-masing dam melaporkan mengenai hasil informasi yang didapat atas 
kunjunganya. 
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Setelah itu peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi membahasi 
informasi yang didapat setelah bertamu kelompok lain. Kemudian peserta didik di 
minta untuk membuat laporan hasil kerja secara berkelompok. Lalu semua 

kelompok menempelkan laporan hasil diskusi mereka di depan kelas. Guru 
memilih secara acak beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas, lalu kelompok lain diminta untuk memberikan 
tanggapan. 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik atau kelompok lain 

untuk bertanya tentang materi diskusi yang belum mengerti atau ragu-ragu, lalu 
guru bersama peserta didik mendiskusikan jawaban pertanyaan yang diajukan 

tersebut. Agar peserta didik dapat menerima tentang hasil diskusi secara merata 
maka guru memberikan klarifikasi yaitu penekanan pemahaman tentang hasil 
diskusi tersebut. Setelah kelompok yang ditunjuk tampil, guru bersama peserta 

didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Setelah menarik kesimpulan 
bersama, guru memberikan tes sebagai evaluasi untuk mengukur pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang dipelajari hari itu. Selanjutnya guru 
memberikan PR untuk bahan belajar di rumah. Sebelum menutup pertemuan pada 
hari itu guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan ke dua, tiga dan ke empat secara umum menggunakan langkah 
yang sama, namun materi diiberikan secara berkelanjutan. 

 
Hasil Observasi dan Evaluasi 

1. Hasil Observasi 

Hasil observasi diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh 
observer yang dilaksanakan pada setiap kali pertemuan pembelajaran dengan 

mengisi lembar observasi aktivitas peserta didik untuk merekam jalannya 
proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas peserta didik setelah 

dianalisis diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 2. Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus I 

No 
Komponen yang Diamati (Aktivitas  

Peserta  Didik) 

Jumlah skor per 

pertemuan ke- 

I II III IV 

1 Mendengarkan penjelasan guru 3 4 3 4 

2 Mengerjakan LKPD pada kelompok asal 2 3 3 4 

3 Keaktifan pada saat bertamu/menerima 
tamu 

2 3 3 3 

4 Keaktifan menjelaskankembali pada saat 

selesai bertamu/menerima tamu 

3 3 4 4 

5 Keaktifan pada saat 
presentasi(presentasi,menanggapi,bertanya) 

3 4 4 3 

6 Keaktifan pada saat pelaksanaan 

kuis/umpan balik oleh guru 

2 2 3 3 

 Jumlah Skor Aktivitas 19 23 23 24 

 Rata-Rata Aktivitas 2,71 3,29 3,29 3,43 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta              Volume VII, Nomor 3, September  2021 

Asrul                  259 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas peserta didik pada siklus 
I pertemuan pertama diperoleh rata-rata sebesar 2,71 dengan kategori cukup 
aktif, pertemuan kedua diperoleh rata-rata sebesar 3,29 dengan kategori cukup 

aktif dan pertemuan ketiga diperoleh rata-rata sebesar 3,29 dengan kategori 
cukup aktif serta pertemuan keempat diperoleh rata-rata sebesar 3,43 dengan 

kategori juga cukup aktif. 
2. Evaluasi Hasil Belajar 

Setelah selesai pertemuan keempat ini, guru mengadakan ulangan harian 

pertama yang berpedoman pada kisi-kisi ulangan harian I. Guru membuat soal 
sebanyak 10 butir, yang berbentuk uraian. Ketika memasuki kelas, peserta didik 

duduk dengan rapi mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan harian I yang 
sebelumnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 

Ulangan harian berlangsung selama 2 x 40 menit atau selama 80 menit. 

Sebelum soal dibagikan guru memberikan petunjuk dalam menjawab soal dan 
memotivasi peserta didik agar mengerjakan soal dengan teliti, rapi dan bersikap 

jujur dalam bekerja.Selanjutnya guru membagikan soal ulangan harian I kepada 
peserta didik. 

Dalam pelaksanaan ulangan harian I ini seluruh peserta didik 

mengerjakan dengan tertib, suasana kelas tenang, peserta didik tidak ada yang 
berusaha untuk meminta jawaban dari teman yang lain. Pada saat ulangan 

harian terdapat peserta didik yang bertanya kepada guru, karena peserta didik 
belum jelas dengan soal yang diberikan.Setelah waktu berakhir peserta didik 
mengumpulkan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan tertib. Adapun 

rekapitulasi nilai peserta didik pada ulangan harian I adalah sebagai berikut: 
Tabel 3. Nilai Matematika Hasil Ulangan Harian I 

No 
Nilai Hasil 

UH  I 

Frekuensi/ Jumlah 

peserta didik 

Persentase 

( %) 

Total 

Nilai 

1 30 1 3,125 30 

2 40 5 15,625 200 

3 50 3 9,375 150 

4 60 2 6,25 120 

5 70 5 15,625 350 

6 75 1 3,125 75 

7 80 9 28,125 720 

8 90 4 12,5 360 

9 100 2 6,25 200 

 Total 32 100% 2205 

 Rata-Rata  66% 68,91 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil belajar peserta didik pada siklus I 
berdasarkan hasil evaluasi setelah dianalisis diperoleh data bahwa ketuntasan 

belajar secara klasikal yang dicapai 66,00 % dengan nilai  rata-rata sebesar 
68,91. Hasil ini belum mencapai ketuntasan belajar klasikal sehingga 
pembelajaran dilanjutkan ke siklus berikutnya.  
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Refleksi Siklus I 

          Berdasarkan nilai hasil ulangan harian I diketahui bahwa nilai rata-rata 
peserta didik terdapat peningkatan. Persentase ketuntasan dari 57,33% menjadi 

66%. Pada siklus I ini terdapat 21 peserta didik (66%) yang tuntas dan 11 peserta 
didik (34%) yang tidak tuntas. Hal ini disebabkan diantaranya karena pada 

pertemuan pertama masih belum optimal, peserta didik masih banyak di temukan 
belum terbiasa bekerja secara optimal di dalam kerja kelompok. Pada pertemuan 
kedua sudah tidak kelihatan lagi peserta didik bertanya cara belajar dalam 

kelompok, sudah mulai kelihatan mereka bekerjasama dalam diskusi 
kelompoknya, demikian juga dalam pertemuan ketiga. Namun demikian pada 

pertemuan ketiga peserta didik mengalami kesulitan dalam menentukan gradien 
persamaan garis lurus.Dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat guru 
mengamati bahwa peserta didik cendrung belum terbiasa menggunakan referensi 

yanglebih dari satu. Hal ini kelihatan di tandai dengan peserta didik hanya 
menggunakan buku matematika yang sering digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil ulangan harian I masih ada beberapa peserta didik 
yang belum tuntas sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II. 
 

Siklus II 

Pada pertemuan pertama ini dimulai dengan guru mempersiapkan peserta 

didik dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya guru 
mengambil absen peserta didik sekaligus mendata peserta didik yang tidak hadir. 
Guru memberikan nilai hasil ulangan harian I. Setelah itu guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu persamaan garis lurus melalui titik 
pangkal dan titik (0,c) sesuai dengan RPP. 

Setelah apersepsi, guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 
yang akan dilakukan. Pada pertemuan ini guru juga menyampaikan model 
pembelajaran yang digunakan tetap sama dengan model sebelumnya. Guru 

selanjutnya menyuruh peserta didik duduk dalam kelompok masing-masing. Guru 
membagikan LKPD-5 kepada masing-masing kelompok. 

Tiap kelompok mengerjakan LKPD-5 yang sudah dibagikan lalu diminta 
untuk berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikannya. Setelah selesai 
berdiskusi dalam kelompok, dua orang diantara anggota tiap-tiap kelompok 

diminta untuk berkunjung ke kelompok lain guna mencari informasi mengenai 
LKPD yaitu hasil kesimpulan kelompok lain pada setiap kegiatan yang ada pada 

LKPD yang sedang dikerjakan. Dua orang dari tiap-tiap kelompok yang 
ditugaskan tadi kembali ke kelompoknya masing-masing dan memberikan laporan 
informasi yang didapatkan dari hasil kunjungannya. Lalu peserta didik diminta 

untuk berdiskusi kembali membahas informasi yang di dapat setelah bertamu ke 
kelompok lain. Kemudian membuat laporan hasil diskusi kerja kelompok. 

Selama peserta didik bekerja di kelompok masing-masing, guru mengawasi 
jalannya diskusi kelompok dan membimbing peserta didik yang mengalami 
kesulitan dalam memahami persamaan garis melalui satu titik dengan gradien 

tertentu. Setelah diskusi kelompok selesai, guru menyuruh semua kelompok untuk 
menempelkan laporan hasil kerja kelompok di depan kelas. Guru menunjuk 

beberapa kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi 
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kelompoknya di depan kelas dan kelompoklain diperbolehkan memberikan 
tanggapan. Sebagai penutup diskusi, guru memberikan klarifikasi terkait jawaban-
jawaban yang disampaikan oleh kelompok yang tampil presentasi. 

Setelah diskusi berakhir, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari pada hari itu. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan 

peserta didik dalam menguasai materi, guru memberikan tes. Sebelum pertemuan 
ditutup, guru memberikan PR sebagai bahan belajar di rumah untuk peserta didik 
dan guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

Guru mengamati pada pertemuan kelima ini proses pembelajaran sudah 
berjalan sesuai dengan perencanaan, walaupun waktu sedikit berkurang 

disebabkan diskusi antara guru dan peserta didik terhadap perubahan kelompok 
yang terjadi karena sebagian peserta didik setuju. Peserta didik membutuhkan 
waktu untuk menyesuaikan suasana belajar dengan anggota lainnya. Namun hal itu 

tidak berlangsung lama. Setelah itu diskusi kelompok bisa berjalan sesuai yang 
diharapkan. 

Pertemuan ke dua, tiga dan ke empat secara umum menggunakan langkah 
yang sama, namun materi diiberikan secara berkelanjutan. Diakhir pertemuan guru 
memberikan PR sebagai bahan belajar peserta didik di rumah dan menyampaikan 

pertemuan selanjutnya akan diadakan ulangan harian II. 
 

Hasil Observasi dan Evaluasi 

1. Hasil Observasi 
Hasil observasi diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

observer yang dilaksanakan pada setiap kali pertemuan pembelajaran dengan 
mengisi lembar observasi aktivitas peserta didik untuk merekam jalannya 

proses pembelajaran.  
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas peserta didik setelah 

dianalisis diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus II 

No 
Komponen yang Diamati 

(Aktivitas Peserta Didik) 

Jumlah skor per 

pertemuan ke- 

I II III 

1 Mendengarkan penjelasan guru 4 5 5 

2 Mengerjakan LKPD pada kelompok asal 4 5 5 

3 Keaktifan pada saat bertamu/menerima 
tamu 

4 4 5 

4 Keaktifan menjelaskankembali pada saat 
selesai bertamu/menerima tamu 

3 3 4 

6 Keaktifan pada saat pelaksanaan 

kuis/umpan balik oleh guru 

4 3 3 

7 Melakukan aktifitas di luar tugas 3 3 2 

 Jumlah Skor Aktivitas 25 27 28 

 Rata-Rata Aktivitas 3,57 3,86 4,00 

 Kategori Aktif Aktif Aktif 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
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Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa aktivitas belajar peserta didik 
pada siklus II pertemuan pertama diperoleh rata-rata sebesar 3,57 dengan 
kategori Aktif, pada pertemuan kedua diperoleh rata-rata sebesar 3,86 dengan 

kategori Aktif serta pada pertemuan ketiga diperoleh rata-rata 4,00 dengan 
kategori Aktif.  

2. Evaluasi Hasil Belajar 
Tabel 5. Nilai Matematika Hasil Ulangan Harian II 

No 
Nilai Hasil 

UH II 

Frekuensi/ Jumlah 

peserta didik 
Persentase (%) 

Total 

Nilai 

1 50 1 3,125 50 

2 60 4 12,5 240 

3 65 2 6,25 130 

4 70 1 3,125 70 

5 75 4 12,5 300 

6 76 1 3,125 76 

7 79 1 3,125 79 

8 80 2 6,25 160 

9 85 3 9,375 255 

10 89 2 6,25 178 

11 90 2 6,25 180 

12 93 1 3,125 93 

13 95 2 6,25 190 

14 97 1 3,125 97 

15 98 2 6,25 196 

16 99 1 3,125 99 

17 100 2 6,25 200 

 Total 32 100% 2593 

 Rata-Rata  84% 81,032 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)        
Dari tabel tentang hasil evaluasi hasil belajar peserta didik pada siklus II 

berdasarkan hasil evaluasi setelah di analis diperoleh data ketuntasan belajar 
secara klasikal yang dicapai sebesar 84% dengan nilai rata-rata 81,03. Hasil 
tersebut sudah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sehingga 

pembelajaran dinyatakan berhasil. 
Berdasarkan analisis hasil observasi pada siklus II, jumlah peserta didik 

yang tuntas secara klasikal sebesar 84% berarti sudah memenuhui standar 
ketuntasan klasikal yang ditentukan. Oleh karena itu peneliti menghentikan 
penelitian ke siklus berikutnya sesuai perencanaan. 

 
Refleksi Siklus II 

Berdasarkan pengamatan guru pada siklus II, secara umum aktivitas 
pembelajaran pada siklus kedua sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan 
peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran jika dibandingkan dengan 

siklus pertama. Pada siklus kedua ini hasil belajar peserta didik meningkat dari 
sebelum diberikan tindakan dan siklus pertama. Dibandingkan sebelum tindakan 

persentase ketuntasan peserta didik mencapai KKM dari 57,33% meningkat 
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menjadi 66 %. Sedangkan dibandingkan dengan hasil ulangan harian I ketuntasan 
peserta didik dari 66 % menjadi 84%. Nilai rata-rata dari 68,91 meningkat menjadi 
81,03. Secara keseluruhan perbandingan antara hasil belajar peserta didik sebelum 

dan sesudah tindakan adalah sebagai berikut: 
Tabel 6. Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Sebelum 

Tindakan, Siklus I dan Siklus II 

Kategori Sebelum Tindakan Hasil Siklus I Hasil Siklus II 

Tuntas 18 21 27 

Tidak Tuntas 14 11 5 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
 

Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar materi persamaan garis lurus pada peserta didik kelas 
VIII-1 semester ganjil dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan 
pembelajaran kooperatif tipe two stay-two stray di SMP Negeri 2 X Koto 

Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2019/2020. 
Berdasarkan hasil analisis pada tiap siklus, terlihat bahwa hasil dari siklus I 

ke siklus II mengalami peningkatan. Pada pelaksanaan pembelajaran dan hasil 
analisis data siklus I, untuk aktivitas peserta didik diperoleh nilai  rata-rata sebesar 
3,18 atau 69,53% dan aktivitas peserta didik pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,75 atau 83,33% .Terkait dengan hasil ulangan pada siklus I dan II dapat 
dilihat rinciannya berikut ini: 

Tabel 7. Ringkasan Hasil Evaluasi Pada Siklus I 

No Uraian Hasil 

1 Nilai terendah 30 

2 Nilai tertinggi 100 

3 Rata-rata 68,91 

4 Jumlah peserta didik yang tuntas 21 

5 Jumlah peserta didik yang ikut tes 32 

6 Persentase Ketuntasan Klasikal 66 % 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
 

Tabel 8. Ringkasan Hasil Evaluasi Pada Siklus II 

No Uraian Hasil 

1 Nilai terendah 50 

2 Nilai tertinggi 100 

3 Rata-rata 81,03 

4 Jumlah peserta didik yang tuntas 27 

5 Jumlah peserta didik yang ikut tes 32 

6 Persentase Ketuntasan Klasikal 84 % 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 

Dengan memahami kedua tabel hasil evaluasi dari siklus I dan II di mana 
nilai yang mereka peroleh sudah mencapai tingkat ketuntasan belajar. 

 
 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta              Volume VII, Nomor 3, September  2021 

Asrul                  264 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray dapat 
meningkatkan aktivitas pesrta didik dan hasil belajar peserta didik pada materi 

persamaan garis lurus kelas VIII-1 SMP Negeri 2 X Koto Kabupaten Tanah Datar. 
Peningkatan tersebut dapat di lihat dari perolehan nilai skor aktivitas peserta didik 
dan nilai rata-rata kelas serta tingkat ketuntasan secara klasikal pada setiap siklus 

mengalami peningkatan baik pada siklus I maupun siklus II. Nilai skor aktivitas 
peserta didik kategori cukup aktif meningkat menjadi kategori aktif.  

Disimpulkan juga hasil belajar matematika pada materi persamaan garis 
lurus peserta didik di SMP dapat meningkat melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe two stay-two stray. Disamping itu , pembelajaran 

kooperatif tipe two stay-two stray dapat meningkatkan aktivitas belajar para 
peserta didik pada proses pembelajaran mata pelajaran matematika materi 

persamaan garis lurus di SMP. 
 
Saran 

          Berdasarkan hasil analisis data saran-saran yang dapat disampaikan antara 
lain : 

1. Pembelajaran dengan pemanfaatan pembelajaran kooperatif tipe two stay-two 
stray diharapkan dapat dicoba untuk memanfaatkanya oleh guru-guru yang 
mengajarkan mata pelajaran yang sama dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran. 
2. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar matematika diharapkan guru-guru 

yang sama dapat mencoba memanfaatkan model pembelajaran kooperatif tipe 
two stay-two stray. 

3. Diharapkan kepada guru untuk lebih mendalami teori tentang pembelajaran 

dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini dan 
sering menggunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelasnya sehingga 

nantinya diharapkan seluruh kompetensi yang dimiliki peserta didik dapat 
diungkapkan dan disalurkan dengan maksimal sehingga keberhasilan mereka 
dapat diraihi.  

4. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk dapat mengadakan workshop dengan 
tema penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dengan tujuan menambah pemahaman guru-guru. 
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