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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kerjasama  

Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan secara besama-

sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti yang dijelaskan 

oleh Lie (2005: 88) bahwa kerjasama yaitu “kecakapan atau kesanggupan 

seseorang untuk bersikap positif, dan mendukung suatu kegiatan yang 

dilakukan bersama oleh anggota organisasi yang memiliki keahlian 

komplementer yang secara bersama-sama melibatkan diri untuk mencapai 

tujuan bersama”, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Samani dan 

Haryanto (2012: 118) yaitu “tindakan atau sikap mau berkerjasama 

dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan 

bersama”. Kedua pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Johnson 

(2007: 164) yaitu “kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental 

akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit”.  

Definisi kerjasama dari pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa, kerjasama adalah proses menyatukan pikiran atau ide 

secara bersama, untuk kepentingan bersama dan tujuan bersama, dengan 

cara melibatkan semua anggota kelompok untuk mendapatkan suatu hasil 

yang terbaik dan tidak egoistis. Kerjasama juga dapat membantu 

menghilangkan hambatan akibat terbatasnya pengalaman dan cara 

pandang.  
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Kerjasama mempunyai beberapa indikator seperti yang di 

jelaskan oleh Fitri (2012: 107) bahwa indikator yang digunakan untuk 

meningkatkan kerjasama siswa dalam belajar IPS ada 2 (dua) indikator, 

yaitu: a) Menggabungkan tenaga diri pribadi dengan orang lain untuk 

bekerja demi mencapai suatu tujuan, b) Membagi pekerjaan dengan orang 

lain untuk suatu tujuan. 

Indikator tentang menggabungkan tenaga diri pribadi dengan 

orang lain untuk bekerja demi mencapai suatu tujuan, dapat diterapkan 

dalam suatu pembelajaran, yaitu memecahkan suatu permasalahan 

pembelajaran dengan mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, 

karena dengan mengerjakan tugas secara bersama-sama atau bekerjasama 

antar teman, akan mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan atau 

tugas dari guru, selain itu di luar pembelajaran siswa juga dapat 

bekerjasama untuk menjaga kelestarian dan kebersihan sekolah. Indikator 

tentang membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan yaitu 

dalam memecahkan suatu permasalahan pembelajaran secara bersama-

sama, dilakukan dengan membagi-bagi tugas kepada setiap anggota 

kelompok, hal itu dilaksanakan agar dalam memecahkan masalah dapat 

mempersingkat waktu, sehingga dapat diselesaikan tanpa membuang-

buang waktu. 
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2. Prestasi belajar 

a. Pengertian belajar  

Belajar menurut Slameto (2010: 2) yaitu “suatu proses yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya”. Pendapat tersebut 

sejalan dengan pendapat Margaret (2011: 2) yaitu “proses multisegi 

yang biasanya dianggap suatu yang biasa saja oleh individu sampai 

mereka mengalami kesulitan saat menghadapi tugas yang 

kompleks”. Kedua pendapat ahli di atas didukung oleh Gagne dalam 

Agus Suprijono (2013: 2) yaitu “perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas, perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan 

seseorang secara ilmiah”.  

Beberapa pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa, belajar adalah proses mengubah perilaku seseorang yang 

terjadi secara terus menerus, menuju pada sisi positf untuk meraih 

suatu tujuan tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal 

tersebut terjadi karena adanya aktivitas langsung dengan lingkungan 

sekitarnya. 

b. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar menurut Arifin (2013: 12) merupakan 

“masalah yang bersifat parenial dalam sejarah kehidupan manusia, 

karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar 
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prestasi menurut bidang kemampuanya masing-masing”. Selain itu 

menurut Hamdani (2011: 137) yaitu “suatu kegiatan yang 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok”. 

Pengertian prestasi belajar dari para ahli di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai 

setelah seseorang melakukan suatu usaha. Usaha yang dilakukan 

merupakan proses suatu pencapaian, apabila seseorang telah 

melakukan suatu usaha secara maksimal maka prestasipun akan 

mengiringinya. 

Prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi utama seperti 

yang dikemukakan oleh Arifin (2013: 12-13), antara lain: 

(1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik, (2) Prestasi 

belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli 

psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan ketuhan umum 

manusia. (3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam 

inovasi pendidikan, (4) Prestasi belajar sebagai indikator intern 

dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan, (5) Prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik.  

 

Fungsi dari prestasi belajar yang dijelaskan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa betapa pentingnya kita mengetahui dan 

memahami prestasi belajar siswa, baik perseorangan maupun 

kelompok. Hal ini dikarenakan fungsi dari prestasi belajar tidak 

hanya sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. Selain itu, 

prestasi belajar juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru 
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dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat 

menentukan apakah perlu melakukan diagnosis penempatan atau 

bimbingan terhadap siswa. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD 

Ilmu Pengetahuan Sosial menurut Sapriya (2008: 19), merupakan 

nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama 

program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah “Social 

Studies” dalam kurikulum persekolahan di Negara lain, khususnya 

Negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat. Nama IPS 

yang lebih dikenal Social Studies di Negara lain itu merupakan istilah 

hasil kesepakatan dari para ahli atau  pakar Indonesia dalam Seminar 

Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. 

IPS sebagai mata pelajaran di persekolahan pertama kali digunakan 

dalam Kurikulum 1975. Pendapat tersebut sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Savage dan Amstrong (1996: 9) yaitu: 

social studies is the integrated study of the social sciences and 

humanities to promote civic competence. Within the school 

program, social studies provides coordinated, systematic study 

drawing upon such disciplines as anthropology, religion, and 

sochiology, as well as appropriate content from the humanities, 

mathematic, and natural sciences. The primary purpose of social 

studies is to help young people develop the ability to make 

informed and reasoned decisions for the public good as citizens 

of a curturally diverse, democratic society in an independent 

world. 

 

Ilmu Sosial merupakan integrasi dan berbagai ilmu tentang 

manusia dan lingkungan sosialnya. Dalam program sekolah, ilmu Sosial 

diantaranya terdiri dari disiplin ilmu seperti antropologi, ekonomi, 
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geografi, sejarah, hukum, filsafat dan sosiologi. Tujuan utama dari ilmu 

social adalah untuk membantu seseorang dalam mengembangkan 

kemampuannya serta dapat berguna bagi masyarakat.  

Uraian dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu  mata pelajaran yang 

disusun secara sistematis dalam proses pembelajaran untuk memenuhi 

keberhasialan dalam hidup bermasyarakat, dengan pendekatan dengan 

lingkungan sekitar siswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih luas. 

a. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sejalan dengan tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) yang tercantum di dalam Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan, Mulyasa (2004: 195) berpendapat bahwa 

pembelajaran IPS dilakukan agar peserta didik dapat mencapai 

kompetensi-kompetensi yang sudah ditetapkan. Pendapat tersebut 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sapriya (2011: 194) 

mengatakan bahwa mata pelajaran IPS memiliki tujuan yang telah 

ditetapkan yaitu: 

(1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya, (2) Memiliki kemampuan dasar 

untuk berfikir logis dan krits, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

(3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan, (4) Memiliki kemempuan berkomunikasi, 

bekerjasama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang 

majemuk ditingkat local, nasional dan global. 

 

Upaya Meningkatkan Kerjasama..., Ayuni Cahyaning Tias, FKIP, UMP, 2016



12 

 

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk 

mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangakan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, berdasarkan pengertian 

dan tujuan dari pendidikan IPS dibutuhkan suatu pola pembelajaran 

yang mampu menjembatani tercapainya tujuan tersebut. 

b. Materi IPS 

Materi berdasarkan KTSP yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini yaitu: 

SK : 2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

KD : 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

4. Model Kooperatif 

 Kooperatif menurut Majid (2013: 174) yaitu “bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif, yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang dengan 

struktur kompak yang bersifat heterogen”. Pendapat tersebut juga sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Djahiri dalam Isjoni (2011: 19) yaitu  

“pembelajaran kelompok yang menuntut diterapkanya pendekatan belajar 
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siswa yang sentries, humanistik, dan demokratis yang disesuaikan 

dengan kemampuan siswa dan lingkungan belajarnya”. 

Uraian dari Majid (2013: 174) dan Djahiri dalam Isjoni (2011: 19), 

dapat disimpulkan bahwa Kooperatif adalah suatu proses pembelajaran 

yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk saling bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas secara optimal baik untuk keberhasilan kelompok 

dan menjadikan siswa menjadi kompak dalam berkelompok untuk 

menerima pembelajaran. 

 Macam-macam teknik pembelajaran Kooperatif menurut Lie 

(2008: 54-71), antara lain: 

1) Mencari pasangan (make a match); 2) Bertukar Pasangan; 3) 

Berpikir Berpasangan Berempat (Think Pair Share); 4) Berkirim 

Salam dan Soal; 5) Kepala Bernomor (Number Heads); 6) Kepala 

Bernomor Terstruktur; 7) Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two 

Stray); 8) Keliling Kelompok; 9) Kancing Gemerincing; 10) 

Keliling Kelas; 11) Lingkaran Kecil Lingkaran Besar; 12) Tari 

Bambu; 13) Jigsaw; dan 14) Bercerita Berpasangan. 

 

Pemaparan macam-macam teknik pembelajaran di atas, maka dari 

itu, penelitian ini memfokuskan pada pemilihan model Kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray sebagai salah satu model yang diterapkan pada 

pembelajaran IPS. Penggunaan model pembelajaran ini diharapkan dapat 

memperbaiki kualitas pembelajaran IPS yang tentu saja bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran IPS. 

5. Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

Kooperatif tipe Two Stay Two Stray awal mulanya dikembangkan 

oleh ahli yang bernama Spencer Kagan pada tahun 1990 merupakan 
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“salah satu cara kreatif yang dapat digunakan oleh guru pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung.” Pendapat tersebut sejalan 

dengan pendapat Suprijono (2012: 93) yaitu “model pembelajaran yang 

diawali dengan membagi kelompok kecil yang terdiri dari empat anak, 

dua orang diantaranya bertugas berkunjung ke kelompok lain dan dua 

orang lainnya bertugas menerima tamu dari kelompok lain.” 

Sejalan dengan pendapat Suprijono (2012: 93), Huda (2015: 140) 

juga berpendapat bahwa “Model ini dapat digunakan pada semua mata 

pelajaran dan tingkatan usia peserta didik. Selain itu,  memungkinkan 

setiap kelompok untuk saling berbagi informasi dengan kelompok-

kelompok lain.” 

 Penjelasan dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode Kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah metode pembelajaran 

yang terdiri dari beberapa kelompok kecil yang terdiri dari empat anak 

pada setiap kelompoknya dan setiap anggota kelompok mempunyai 

tugas yaitu dua orang diantaranya bertugas berkunjung ke- kelompok 

lain dan dua orang lainnya bertugas menerima tamu dari kelompok lain, 

mereka bekerjasama untuk memecahkan masalah. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode Kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray menurut Huda (2015: 141) adalah sebagai berikut: 

(1) Siswa bekerja sama dengan kelompok berempat sebagaimana 

biasa, (2) Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk 

didiskusikan dan dikerjakan bersama, (3) Setelah selesai, 2 anggota 

dari masing-masing kelompok diminta meniggalkan kelompoknya 

dan masing-masing bertamu kedua anggota dari kelompok lain, (4) 

Dua orang yang “tinggal” dalam kelompok bertugas mensharing 

Upaya Meningkatkan Kerjasama..., Ayuni Cahyaning Tias, FKIP, UMP, 2016



15 

 

informasi dan hasil kerja mereka ke tamu mereka, (5) “Tamu” 

mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan 

apa yang mereka temukan dari kelompok lain, (6) Setiap kelompok 

lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka semua. 

 

Pendapat dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

langkah-langkah Cooprative Learning tipe Two Stay Two Stray yang 

akan digunakan adalah: 

a. Pembelajaran diawali dengan guru menyampaikan materi 

pembelajaran, kemudian guru membagi kelompok kecil yang terdiri 

dari 4 (empat) siswa. Pembagian kelompok harus bersifat heterogen 

dan guru harus benar-benar membagi kelompok sesuai dengan 

kemampuan siswa. 

b. Guru membagikan tugas pada masing-masing kelompok untuk 

didiskusikan bersama kelompoknya. Guru harus sudah 

mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan dibagikan 

kepada setiap kelompok. 

c. Diskusi masing-masing kelompok selesai, dua orang dari masing-

masing kelompok keluar untuk mewakili kelompoknya untuk 

bertamu pada kelompok lain. Peran guru sangat penting untuk 

membimbing jalannya diskusi, 

d. Anggota kelompok yang tidak bertugas menjadi tamu, berkewajiban  

menerima tamu dari kelompok lain dan menjelaskan hasil dari 

diskusi kelompoknya. 
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e. Selesai bertamu, dua orang yang mewakili menjadi tamu kembali 

pada kelompok nya dan membawa hasil bertamu dari semua 

kelompok. 

f. Hasil bertamu dan hasil diskusi kelompoknya dicocokan serta di 

bahas untuk memperoleh kesimpulan akhir yang diminta oleh guru. 

Guru membimbing semua kelompok untuk berpikir bersama 

menyimpulkan hasil diskusi yang telah didapatkan pada saat belajar 

menggunakan model pembelajaran yang diterapkan.   

Langkah-langkah dari pembelajaran di atas maka dapat 

dirangkum kelebihan dari teknik Two Stay Two Stray adalah: 

a. Membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar 

b. Siswa lebih bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, karena 

mereka harus menyampaikan informasi dan mencari informasi pada 

kelompok lain. 

c. Siswa dapat berinteraksi dengan baik dan dapat menghargai 

pendapat 

d. Dapat membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Sedangkan kekurangan dari metode Two Stay Two Stray adalah: 

a. Membutuhkan waktu yang relatif lama 

b. Pengelolaan kelas yang kurang optimal 

c. Kecenderungan siswa tidak mau belajar dalam kelompok. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sama persis dengan 

penulis teliti., tetapi peneliti dapat menemukan penelitian yang relevan yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Oleh N. Ismawati dan N. Hindarto (2011) 

pada jurnal yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Dengan Pendekatan Struktural Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA”. Jurnal tersebut menunjukan bahwa 

penerapan model pembelajaran Kooperatif dengan pendekatan struktural 

TSTS pada pembelajaran Fisika, hasil belajar kognitif siswa mengalami 

peningkatan yaitu 88% pada siklus I menjadi 98% pada siklus II.  

Ketuntasan hasil belajar siswa sudah mencapai KKM yang diterapkan 

dengan nilai rata-rata kelas meningkat dari siklus I yaitu dari 75,75 menjadi 

84,5 dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai 88% pada siklus dan 98% 

pada siklus II. Selain itu, pendekatan Kooperatif dengan pendekatan 

struktural TSTS juga dapat meningkatkan afektif dan psikomotorik siswa 

yaitu mencapai 95% dan 93%.  

Penelitian di atas senada dengan penelitian yang dilakukan Komang, 

A. dkk. (2011). Pengujian hipotesis menggunakan uji-t pada taraf signifikasi 

α= 0,05 dan derajat kebebasan (dk)= 64, diperoleh nilai t hitung sebesar 

14,17. Sedangkan dari hasil perhitungan didapat nilai t tabel sebesar 2,00. 

Nilai uji-t tersebut menunjukan terdapat hasil belajar IPA antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran metode pembelajaran TSTS dengan hasil belajar IPA 

yang mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran konvensional. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif model 

pembelajaran TSTS terhadap hasil belajar IPA siswa.  

Hasil dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan 

pembelajaran Two Stay Two Stray  di atas, dapat terlihat adanya peningkatan 

nilai rata-rata siswa dari sebelum tindakan dan sesudah  dilakukan tindakan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray  dapat meningkatkan prestasi belajar siswa Sekolah 

Dasar. 

 

C. Kerangka Pikir 

Penerapan model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan 

metode untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang diajarkan. 

Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray juga dapat membuat 

pembelajaran lebih menarik dan dapat membuat siswa lebih bekerjasama 

dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Keterkaitan kerjasama yang 

tinggi dalam proses pembelajaran akan menimbulkan peningkatan prestasi 

belajar IPS, khususnya pada materi menghargai jasa dan pernanan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. 
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Kerangka berfikir Penelitian dengan menggunakan model kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray, dijelaskan pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 Skema Kerangka Berpikir 

Skema kerangka berfikir yang diuraikan di atas dapat didiskripsikan 

sebagai berikut: Pada kondisi awal hasil belajar rendah masih dibawah KKM 

(<65), dikarenakan ketika siswa menyimpulkan suatu masalah dalam 

berdiskusi kelompok belum sesuai yang diharapkan, sehingga pemahaman 

siswa dalam materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan masih kurang optimal belum menggunkan 

model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray, Kemudian dilakukan perbaikan 

sampai dua kali siklus, yaitu pada siklus I dan siklus II peneliti melakukan 

tindakan mulai dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan 

menggunakan  model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray  maka diakhir siklus 

II penguasaan siswa terhadap materi meningkat sehingga hasil belajar IPS 

meningkat mencapai KKM yang diharapkan (> 65). 
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prestasi siswa  
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D. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis tindakan dari kajian teori penelitian dan kerangka berpikir di 

atas sebagai berikut: 

1. Model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 

kerjasama siswa di kelas V SD Negeri Karanglo 

2. Model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa di kelas V SD Negeri Karanglo 
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