
 

 
 

1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Pendidikann bagi seseorang manusia adalah hal yang sangat penting, 

dimana pendidikan merupakan suatu proses untuk menjadikan manusia 

menjadi lebih baik. Melalui pendidikan seseorang dapat dipandang terhormat, 

memiliki karir yang yang baik serta dapat bertingkah laku sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku.  

Pendidikan itu sangat penting bagi setiap orang, pendidikan pertama 

yang akan didapatkan oleh setiap orang mulai terjadi dalam keluarga. 

Pendidikan dalam keluarga sudah kita peroleh sejak kita masih berada dalam 

kandungan, seperti yang dilakukan oleh banyak orang yaitu dengan cara 

memperdengarkan musik, membaca untuk sang bayi yang masih berada 

dalam kandungan atau mengajaknya bercakap-cakap. Hal ini dilakukan 

dengan harapan dapat memberikan masukan ilmu kepada sang bayi sebelum 

proses kelahiran. Kemudian setelah kita lahir ke dunia kita diberi pendidikan 

oleh orang tua kita. Mulai dari pendidikan bagaimana kita berbicara, berjalan, 

bersikap dan hal-hal yang mendasar lainnya.  

       Menurut UU Sisdiknas (Depdiknas, 2003, hlm. 2) 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dalam belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara 

Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan 

oleh manusia untuk lebih mengenal hakikat dirinya sebagai manusia sehingga 

dapat menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, bertaqwa kepada tuhan 

yang maha Esa, mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara juga 

menyeimbangkan kemampuan kognitif, afektif serta psikomotornya. Hal 

tersebut dapat terwujud dengan penerapan model pembelajaran yang tepat 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai.
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Pada dasarnya pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis serta mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan pendidikan. 

Dalam menempuh pendidikan di sekolah ada banyak sekali 

materi pelajaran yang harus di terima serta di pahami oleh siswa, di 

antaranya ada materi tentang IPS yaitu Ilmu pengetahuan 

Sosial.Berbeda dengan di Sekolah Menengah bahkan di Universitas, di 

Sekolah Dasar IPS sudah mewadahi pelajaran lainnya, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi dan ekonomi.  

Fokus kajian pendidikan IPS adalah kehidupan manusia dengan 

sejumlah aktivitas sosialnya. Materi pendidikan IPS berasal dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial yang kemudian diorganisasi dan disederhanakan untuk 

kepentingan pendidikan. Dengan demikian pengembangan pendidikan 

IPS pada setiap jenjang pendidikan memiliki karakterisktik tersendiri 

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa. Dengan 

demikian seororang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran 

pendidikan IPS harus dibekali dengan sejumlah pemahaman tentang 

karakteristik pendidikan IPS. (Supriatna, dkk. 2010, hlm. 5) 

Menurut S. Nasution 1983 (dalam Djuanda, dkk 2009, hlm. 121),  

mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan suatu fusi 

atau paduan dari sejumlah mata pelajaran sosial. Lalu tentang 

objek IPS dan bagian-bagian yang mendukungnya, ia mengatakan 

: IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

berhubungan dengan manusia di dalam masyarakat yang terdiri 

atas berbagai subjek : sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, 

antropologi, pemerintahan dan psikologi sosial. 

Hakikat IPS adalah membahas tentang manusia dengan 

lingkungannya. Sesuai dengan kodratnya bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk 

yang selalu membutuhkan bantuan dari lingkungannya. Oleh karena itu 

Ilmu Pengetahuan Sosial sangat diperlukan oleh setiap manusia untuk 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Karena melalui Ilmu 

Pengetahuan Sosial manusia bisa tahu bagaimana cara hidup 
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bermasyarakat dengan baik sesuai dengan nilai dan norma yang 

berlaku. 

Maka pada dasarnya tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar yaitu 

untuk membentuk siswa yang mampu berkomitmen terhadap kesadaran 

nilai-nilai sosial, serta mampu menghadapi masalah-masalh sosial yang 

ada di lingkungannya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sebagai 

mahluk sosial. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam 

Kurilumum Tingkat Satuan Pendidikan (2006, hlm. 32) bahwa tujuan 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan antara lain sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaiatan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan.  

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial.  

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan.  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi bekerjasama dan 

berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, 

nasional dan global. 

 

Pembelajaran IPS tidak dapat terlepas dari belajar untuk mengusai 

proses ilmiah dalam aspek ilmu sosial untuk menemukan/merumuskan 

konsep/produk ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah secara 

interdisipliner. Oleh karena itu, kompentensi yang harus dikuasi oleh 

siswa dalam mata pelajaran ini adalah berupa keterpampilan intelektual 

yang meliputi keterampilan melakukan proses, dan keterampilan 

tertinggi berupa keterampilan investigasi. Keterampilan dasar 

mencakup keterampilan mengamati gejala sosial yang selalu berubah, 

mengumpulkan dan menyeleksi informasi, dan mengikuti instruksi 

yang sudah tersusun.(Supriatna, dkk.2010, hlm. 24) 

Dengan demikian pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

diberikan untuk mempersiapkan siswa sebelum terjun langsung di 

dalam kehidupan bermasyarakat, para siswa mempelajari nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat sehingga ketika siswa terjun ke 



 

4 
 

 
 

masyarakat tidak akan merasa canggung, bingung dan malu karena 

sudah tahu bagaimana cara hidup bermasyarakat yang baik sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. 

Dihubungkan dengan penerapan model pembelajaran pada mata 

pelajaran IPS yang melatih ketrampilan berpikir siswa sehingga 

pengetahuan yang mereka miliki menjadi bermakna melalui 

pengalaman belajar yang berarti dalam menemukan suatu pengetahuan. 

Sebagaimana yang tercantum dalam hakekat pembelajaran IPS siswa 

didorong secara aktif menelaah interaksi antara kehidupan di 

lingkungannya, kini dan masa yang akan datang, menelaah  gejala-

gejala lokal, regional, dan global dengan memanfaatkan ketrampilan 

pengkajian sosial.  

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) pada tanggal 8 oktober 

2016 terhadap pembelajaran IPS kelas IV A Sekolah Dasar Negeri 

Cimalaka 2 kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang pada Materi 

keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, diperoleh data 

sebagai berikut. Melihat kondisi nyata di lapangan, dalam pembelajaran 

IPS masih menggunakan strategi yang berpusat pada guru (teacher 

center). Peran guru yang terlalu mendominasi pembelajaran 

menyebabkan anak tidak mampu mengembangkan pengetahuan awal 

yang dimiliki dan tidak dapat meghubungkan materi pembelajaran yang 

akan dipelajari dengan kehidupan nyata anak. Pengetahuan yang 

dimiliki oleh siswa hanya diperoleh melalui penjelasan dari guru, siswa 

tidak menemukan konsep pengetahuannya sendiri  sehingga 

pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kurang bermakna 

karena lebih kepada penurunan pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa 

tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran karena siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru . Sehingga siswa kelas IV A pada mata 

pelajaran IPS masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah 

KKM (70,00). 
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Selain kondisi di atas hasil pengamatan (observasi) pada tanggal 

8 oktober 2016 terhadap pembelajaran IPS kelas IV A Sekolah Dasar 

Negeri Cimalaka 2 kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang pada 

Materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, diperoleh data 

sebagai berikut :   

1. Kinerja Guru 

a. Guru kurang bisa mengkondisikan kelas 

b. Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru tidak melakukan  apersepsi. 

d. Posisi guru pada saat menjelaskan materi pelajaran selalu 

diam di depan . 

e. Guru tidak menggunakan media pemebelajaran pada saat 

proses pembelajaran. 

f. Guru tidak menggunakan model pembelajaran yang 

interaktif. 

g. Kinerja guru dalam mengelola kelas saat pembelajaran 

kurang baik sehingga komunikasi dan interaksi antara guru 

dan siswa tudak terlihat.  

2. Aktivitas Siswa 

a. Antusias siwa mengikuti pembelajaran sangat kurang. 

b. Siswa kurang semangat dalam pembelajaran 

c. Siswa tidak fokus memperhatikan pelajaran 

d. Siswa ada yang mengobrol dengan teman 

e. Siswa dalam pembelajaran cenderung pasif dan hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru. 

f. Siswa juga kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab. 

Adapun hasil tes data awal dalam pembelajaran tentang 

keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, terdapat 19 siswa atau 

90,5% yang memperoleh nilai berada dibawah standar kriteria 

ketuntasan minimal dan hanya 2 siswa atau 9,5% yang berada diatas 

nilai standar KKM, yaitu sebesar 70,00 (berdasarkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal SDN II Cimalaka) 
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Tabel 1.1  

Data Tes Hasil Data Awal Siswa SDN II Cimalaka kelas IV Pada 

Materi IPS Tentang Pembelajaran Keragaman Suku Bangsa dan 

Budaya Di Indonesia 

No Nama Nilai 
Penafsiran 

Tuntas Belum tuntas 

1 Adi suherman 45  √ 

2 Agistiya Nurhidayah 15  √ 

3 Anisa Fitriani Rahayu 35  √ 

4 Anissa Shafarillah Rohayat 35  √ 

5 Dika Taufik Nurhadi 25  √ 

6 Fanwas perdinah 40  √ 

7 Hardiansyah Zakaria 25  √ 

8 Imas Sana 75 √  

9 Mochamad Fachri Reifan 70 √  

10 Mahar Ramdani 10  √ 

11 Meylani Mega sari 45  √ 

12 Raksa Damar Shidiq 40  √ 

13 Rayka Dwi Padilah 40  √ 

14 Shobur Adigani 40  √ 

15 Yuni Julianti 35  √ 

16 Agus Hartawan 30  √ 

17 Maulidia Nurpadilah 55  √ 

18 Elyn herlina 20  √ 

19 Ira Argi Nurningsih 45  √ 

20 Faizal Marvin Hidayat 40  √ 

Jumlah 765 2 18 

Rata-rata 38,25   

 

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, dapat terlihat bahwa 

pembelajaran tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia 

kelas IV A SDN II Cimalaka, dirasakan harus adanya perbaikan dalam 

proses pembelajaran untuk mengatasi hal tersebut peneliti 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

dengan media kartu budaya.  
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Alasan peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray karena model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran. Dimana dalam model pembelajaran 

ini siswa di haruskan untuk saling berkerjasama dan bertanggung jawab 

dalam sebuah kelompok. Dengan tindakan ini diharapkan  akan 

membuat siswa lebih aktif dan komunikatif serta siswa mampu 

mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada dirinya.  

Dengan penerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray dengan media kartu budaya ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siwa dan dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran. Dimana dalam pembelaajaran siswa yang 

berperan aktif, saling berkerjasama, membantu, dan tanggung jawab 

untuk menemukan pengetahuan dan memecahkan permasalahan.  

Model Pembelajaran two stay two stray merupakan sistem 

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling 

berkerjasama, bertanggungjawab, saling membantu memecahkan 

masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Model 

ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. (Huda.2013. 

hlm. 207). Media kartu budaya disini berperan sebagai suatu media 

untuk membantu menyampaikan materi pada siswa dengan bentuk 

penyampaian yang menarik sehingga bisa memudahkan siswa untuk 

memahami materi tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray dibantu dengan media kartu budaya di harapkan 

dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah yang 

terjadi pada proses pembelajaran. Maka judul penelitian ini adalah 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Dengan Media Kartu Budaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa”. 
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B. Perumusan Dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah : 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan umum masalah yang diajukan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana perencanaan model Pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray dengan media kartu budaya dalam mata 

pelajaran IPS kelas IV pada materi Keragaman Suku Bangsa dan 

Budaya Indonesia untuk meningkatkan hasil belajar siswa? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan model Pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray dengan media kartu budaya dalam mata 

pelajaran IPS kelas IV pada materi Keragaman Suku Bangsa dan 

Budaya Indonesia untuk meningkatkan hasil belajar siswa?  

c. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray dengan media kartu budaya pada materi Keragaman Suku 

Bangsa dan Budaya Indonesia? 

d. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dengan 

media kartu budaya dilaksanakan? 

2. Pemecahan Masalah 

Masalah dihadapi siswa adalah kesulitan siswa dalam memahami 

materi pelajaran tentang keragaman suku bangsa dan budaya 

disebabkan karena kurangnya kinerja guru dalam mengelola interaksi 

kelas, dan guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya serta kurangnya keterlibatan siswa dalam  pemebelajaran. 

Sehingga siswa kurang aktif saat pembelajaran dan kurang adanya 

komunikasi atau pun interaksi baik antara guru dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa lainya. 
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Tindakan yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi 

permasalahan diatas yaitu dengan menerapkan sebuah model 

pembelajaran yang mampu membuat   pembelajaran yang lebih aktif 

yaitu dengan melakukan pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

saling berkerjasama, bertanggungjawab, dan saling membantu untuk 

menemukan pengetahuan dan memecahkan permasalahan, sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. 

Penulis menggunakan model model pembelajaran kooperatif tipe 

two stay two stray untuk menyelesaikan permasalahan di atas, karena 

pembelajaran  two stay two stray memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk berperan aktif dalam pemebelajaran dimana dalam pemebelajaran 

ini siswa memecahkan suatu masalah dengan cara berkelompok yang di 

dalamnya siswa saling berkerjasama, bertanggungjawab, dan saling 

membantu untuk memecahkan masalah.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran model two stay two stray 

sebagai berikut: 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok setiap kelompok 

terdiri dari empat siswa. Kelompok yang dibentuk pun merupakan 

kelompok heterogen, misalnya satu kelompok terdiri dari 1 siswa 

berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan siswa 

berkemampuan rendah. Hal ini dilakukan karena pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray bertujuan untuk memberikan 

kesempatan pada siswa untuk saling membelajarkan dan saling 

mendukung. 

b. Guru memberikan subpokok bahasan pada tiap-tiap kelompok 

untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-

masing 

c. Siswa berkerja sama dalam kelompok yang beranggotakan empat 

orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir. 



 

10 
 

 
 

d. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. 

e. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dan kelompok lain. 

f. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk 

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

g. Kelompok mencocokan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

h. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka.  

Berdasarkan permasalahan di atas, target yang ditetapkan pada 

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray adalah: 

1. Kinerja guru 

a. Perencanaan ( target 100% ) 

1) Mempersiapkan rencana pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan instrumen pembelajaran 

b. Pelaksanaan ( target 100% ) 

1) Menyampaikan materi  

2) Melaksanakan langkah-langkah model two stay two 

stray 

3) Membagi kelompok 

4) Menggunakan media sesuai LKS 

5) Menyimpulkan materi 

6) Melaksanakan evaluasi 

2. Aktivitas siswa ( target 85%) 

Target aktivitas siswa dilakukan dari proses aktivitas siswa 

dalam memecahkan masalah dan diskusi dari materi yang diberikan 

oleh guru berdasarkan indikator dan KKM (berdasarkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal SDN II Cimalaka) 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, secara umum tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perencanaan penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray dibantu dengan media kartu budaya. 

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray dibantu dengan media kartu budaya. 

3. Untuk mengetahui gambaran mengenai proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray dibantu dengan media kartu budaya 

4. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

dibantu dengan media kartu budaya 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa setelah pembelajaran materi 

keragaman suku bangsa indonesia dengan menerapkan 

modelpembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dibantu 

dengan media kartu budaya 

b. Memberikan pembelajaran yang lebih bermakna pada anak 

karena diberikan model pembelajaran yang efektif untuk lebih 

dapat mengingat materi pelajaran yang telah diajarkan. 

c. Meningkatkan motivasi belajar siswa untuk berpartisifasi aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru  

a. Guru dapat memperbaiki dan meningkatkan serta 

mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan 

modelpembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dibantu 

dengan media kartu budaya 
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b. Guru memberikan suasana belajar yang baru, lebih dapat 

mengembangkan potensi siswa, dan dengan modelpembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray dibantu dengan media kartu 

budaya dapat membuat semangat belajar anak akan terus 

meningkat. 

3. Bagi sekolah 

a. Hasil penelitan yang didapat bisa dijadikan tolak ukur dan bahan 

masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah dalam mata pelajaran lainnya sehingga 

akan berdampak baik bagi peningkatan prestasi sekolah tersebut 

4. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia 

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam 

penyusunan karya ilmiah khususnya dalam bidang pendidikan 

untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran 

5. Bagi Peneliti 

a. Memberikan pengalaman bagaimana melakukan penelitian 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa disertai keterampilan 

lainnya yang juga harus didapat dari suatu pembelajaran 

b. Menambah wawasan tentang teori dan model pembelajaran 

seperti apa yang harus dipakai disesuaikan dengan masalah yang 

ada dalam pembelajaran. 

c. Menambah wawasan mengenai kondisi nyata yang banyak 

terjadi dalam dunia pendidikan  yang menimbulkan masalah 

bagi siswa ataupun guru dalam hal ini ditingkat sekolah dasar. 

6. Bagi Peneliti Lainnya 

a. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang mungkin 

akan melakukan penelitian sejenis ini. 

b. Menjadi tolak ukur bagaimana mendesain penelitian yang lebih 

baik dari penelitian ini. 
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E. Struktur Organinasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi yang dibuat adalah Bab I berisi latar 

belakang masalah, perumusan dan pemecahan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian.  

Bab II berisi pengertian pembelajaran kooperatif  beserta langkah-

langkahnya, prinsip pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran 

kooperatife tipe two stay two stray beserta langkah-langkahnya , ciri-

ciri model pembelajaran kooperatife tipe two stay two stray,dan tujuan 

model pembelajaran kooperatife tipe two stay two stray, penegrtian 

media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran , peran dan fungsi 

media pembelajaran, dan kriteria pemilihan media pembelajaran. 

Pengertian hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar. penelitian yang relevan dan hipotesis tindakan.  

Bab III membahas mengenai metode penelitian, yang  terdiri dari, 

lokasi penelitian, seubjek penelitian yaitu kelas, metode dan desain 

penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas model spiral Kemmis dan MC. Taggart. Batasan istilah, 

prosedur pelaksanaan, intrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan 

terakhir adalah validitas data. 

Bab IV yaitu temuan dan pembahasan. Pada bagian temuan 

penelitian, setiap siklus di uraikan secara terpadu mencakup gambaran 

proses pelaksanaan penelitian, analisis penelitian, dan refleksi hasil 

penelitian. Sedangkan pada bagian pembahasan, di uraikan mengenai 

keberhasilan dari siklus-siklus. 

Bab V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bagian 

simpulan menjelaskan secara padat dan jelas sebagai jawaban atas 

rumusan masalah penelitian. Sedangkan pada bagian implikasi dan 

rekomendasi menjelaskan tentang penafsiran dan pemaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian serta saran atau rekomendasi 

untuk penelitian selanjutnya. 


