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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah             

Pendidikan merupakan hak bagi semua manusia. Pendidikan digerakkan oleh 

suatu kekuatan bersama pemerintah, masyarakat, orang tua, komponen persekolahan 

dan anak didik. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh pihak-pihak tersebut. 

Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab moral untuk terus menerus 

meningkatkan mutu pendidikan.
1
 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berintikan interaksi antara peserta 

didik dengan para pendidik serta berbagai sumber pendidikan. Interaksi antara peserta 

didik dengan pendidik dan sumber-sumber pendidikan tersebut dapat berlangsung 

dalam situasi pergaulan (pendidikan), pengajaran, latihan, serta bimbingan. Dalam 

pergaulan antara peserta didik dengan para pendidik yang dikembangkan terutama 

segi-segi afektif yaitu nilai-nilai, sikap, minta, motivasi, disiplin diri dan kebiasaan.
2
  

 Tiga komponen sentral dalam pendidikan adalah peserta didik, guru, dan 

tujuan pendidikan. Dimana dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara pendidik 

dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses pendidikan terjadi 

apabila ketiga komponen tersebut saling berhubungan secara fungsional dalam suatu 

kesatuan yang terpadu. Interaksi antar komponen tersebut mencakup apa yang 

dilakukan pendidik, apa yang dilakukan peserta didik, isi dalam interaksi, alat yang 

dipakai dalam interaksi, dan tempat dimana terjadinya proses pendidikan. Tempat 

terjadinya pendidikan ini adalah lingkungan pendidikan, mencakup lingkungan fisik, 

sosial, dan budaya.
3
  

Dalam  pendidikan di sekolah tentunya ada suatu proses pembelajaran. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka proses pembelajaran harus efektif. 

Menurut Dick dan Reiser (1989) pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran 
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yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu 

pengetahuan, dan sikap serta membuat peserta didik senang.
4
 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif 

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Interaksi yang 

bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru 

dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan 

memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran.
5
 

Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam pencapaian 

hasil belajar adalah cara mengajar guru. Guru sebagai pengelola proses belajar 

mengajar memegang peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Guru harus mampu menguasai materi dan dapat menyajikan suatu 

model yang membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan. Hal ini selaras 

dengan tanggung jawab seorang guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yaitu 

seorang guru harus dapat merangsang, membimbing dan meningkatkan pengetahuan 

peserta didik.  

Peningkatan motivasi belajar pada peserta didik tergantung dari model yang 

digunakan. Penerapan model yang tepat dapat menciptakan suasana yang 

menyenangkan selama proses belajar mengajar dan dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik dalam pembelajaran. Namun, masih dijumpai guru yang menggunakan 

cara lama mengajar yaitu dengan konvensional (ceramah). Sehingga pembelajaran 

masih berpusat pada guru (teacher centered), peserta didik lebih banyak mendengar 

dan mencatat penjelasan guru. Meskipun demikian guru lebih menyukai menerapkan 

pembelajaran tersebut, sebab tidak memerlukan media pembelajaran seperti alat dan 

bahan praktik, cukup menjelaskan konsep-konsep yang ada pada buku ajar. 

Secara umum ilmu pengetahuan alam dibedakan menjadi tiga bidang ilmu 

dasar yakni Biologi, Kimia, dan Fisika. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu 

yang pokok bahasannya adalah alam dan segala isinya.
6
 Pada  jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan sederajat masih menggunakan istilah IPA terpadu, 
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yang di dalamnya mencakup Biologi dan Fisika, sedangkan Kimia mulai diajarkan 

pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. 

Siswa menganggap Biologi adalah pelajaran yang sulit, karena dalam 

pelajaran Biologi siswa akan disuguhi istilah-istilah baru dan rangkaian proses yang 

rumit. Itulah mengapa Biologi dianggap sebagai ilmu hafalan, karena sebagian besar 

dari siswa belajar dengan cara menghafal, bukan memahami konsep yang tepat. Bagi 

siswa yang kurang berminat dalam membaca, maka Biologi merupakan pelajaran 

yang kurang menarik. Untuk itu seorang guru hendaknya menggunakan model 

pembelajaran yang membangun antusiasme siswa dalam proses pembelajaran.  

Dalam proses pembelajaran siswa akan mendapatkan rangsangan yang 

menyenangkan dari lingkungannya, yang mengakibatkan siswa lebih aktif dan kreatif 

secara mental dan fisik. Indikasi umum yang dapat dilihat secara kasat mata adalah 

wajah mereka yang senang dan tidak merasa tertekan. Penciptaan kegembiraan dapat 

diperoleh dengan pemilihan model, metode maupun media pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan kurikulum dan kompetensi dasar.
7
 Ketepatan guru dalam memilih 

model, metode maupun media akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil 

belajar siswa. 

Ismail SM menjelaskan proses pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruh atau sebagian besar (75%) peserta didik aktif, baik secara 

fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, serta menunjukkan gairah 

dan semangat belajar yang besar dan rasa percaya pada diri sendiri. Selain itu hasil 

belajar juga menunjukkan keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan yang positif dari seluruh peserta didik atau 

setidaknya sebagian besar peserta didik.
8
 

MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu merupakan sebuah pendidikan 

berbasis Islami yang didirikan atas prakarsa ulama dan warga NU sekitar dengan 

tujuan agar masyarakat sekitar dapat mengenyam pendidikan dan merasakan arti 

pentingnya pendidikan khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan 

minim/rendah atau ekonomi menengah kebawah dan sekaligus membantu program 

pemerintah  wajib belajar 9 tahun.  
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan guru IPA terpadu bapak Dedi di 

MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu, menyatakan bahwa materi yang dianggap 

sulit oleh sebagian besar siswa adalah materi klasifikasi makhluk hidup. Mereka 

masih belum terbiasa dengan istilah-istilah baru dalam Biologi, seperti memahami 

konsep aturan-aturan dalam tata penamaan hewan dan tumbuhan secara ilmiah. 

Proses pembelajaran di MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu khususnya 

pembelajaran IPA Biologi di kelas VII menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

kurang efektif, dimana interaksi pembelajaran masih rendah, siswa pasif dalam 

mengikuti pembelajaran dan model, strategi, pendekatan, dan metode yang kurang 

mendukung. Sehingga kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam 

hal ini mengakibatkan rendahnya nilai hasil kognitif siswa rendah. 

Materi klasifikasi makhluk hidup menuntut siswa untuk dapat memahami 

konsep dan menjelaskan beberapa kata dalam istilah Biologi yang belum diketahui 

dan masih asing bagi siswa. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengembangkan 

peserta didik menjadi lebih aktif dan mempunyai memori yang kuat terkait dengan 

materi yang telah disampaikan, maka pola pembelajaran yang selama ini dilakukan 

harus segera dibenahi. Tidak hanya itu, kurikulum saat ini juga mengharuskan guru 

untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Dan sekarang mulai berkembang banyak model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajarkan diantaranya yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS). 

Model pembelajaran TS-TS dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990). 

Model ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan 

usia peserta didik. Model pembelajaran TS-TS merupakan sistem pembelajaran 

kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, 

saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama yang lain 

untuk berprestasi. Model ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi baik.
9
  

Dalam hal ini pada proses pembelajaran guru hanya bertindak sebagai 

penyampai informasi, fasilitator dan pembimbing. Dengan adanya kerjasama antar 

anggota kelompok, peserta didik dapat berdiskusi dan menemukan konsep tentang 

materi klasifikasi makhluk hidup serta menyelesaikan soal yang belum dipahaminya 
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sehingga membuat peserta didik lebih memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. 

Suasana belajar dan interaksi yang menyenangkan juga dapat membuat peserta didik 

lebih aktif dan menikmati pelajaran sehingga peserta didik tidak mudah bosan untuk 

belajar. Hal ini dapat memupuk minat dan perhatian peserta didik dalam mempelajari 

Biologi, yang pada akhirnya dapat berpengaruh baik terhadap hasil belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian tentang “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray (TS-TS) Terhadap Hasil Belajar Biologi Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

Siswa Kelas VII MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Tahun Ajaran 2013/2014.” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pemetaan faktor-faktor, atau variabel-variabel 

yang terkait dengan fokus masalah dalam latar belakang.
10

 Maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan maksud menjawab pertanyaan dari permasalahan berikut: 

Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) 

efektif terhadap hasil belajar Biologi materi klasifikasi makhluk hidup siswa kelas 

VII MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu tahun ajaran 2013/2014? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

peneliti adalah untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray (TS-TS) terhadap hasil belajar Biologi materi klasifikasi 

makhluk hidup siswa kelas VII MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu tahun 

ajaran 2013/2014. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain : 

a. Bagi Sekolah 

1) Memperkenalkan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray (TS-TS)  sebagai referensi bagi sekolah khususnya para guru pada 

penerapan pembelajaran di kelas. 
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2) Memberikan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah 

dengan menggunakan model pembelajaran modern. 

b. Bagi Guru  

1) Sebagai model alternatif dalam mengelola pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

2) Memberikan dorongan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme 

guru dalam kegiatan pembelajaran melalui kreatifitas menerapkan model-

model pembelajaran dan proses pembelajaran yang lebih baik. 

3) Sebagai referensi bagi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran di 

kelas. 

c. Peserta Didik 

1) Peserta didik tidak merasa jenuh, karena mendapatkan variasi model 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal. 

3) Melatih siswa agar terbiasa memecahkan masalah dan menjawab soal-

soal. 

4) Memberi pengalaman baru terhadap proses pembelajaran yang 

dilakukan. 

5) Meningkatkan peran aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas dan 

memberikan pengalaman ketrampilan dalam menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray (TS-TS) dalam pengajaran IPA Biologi khususnya materi klasifikasi 

makhluk hidup. 

e. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan hasil 

belajar materi klasifikasi makhluk hidup khususnya dan mata pelajaran 

Biologi pada umumnya. 

 


