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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran IPA yang diajarkan di Sekolah Dasar merupakan salah 

satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh peserta  didik, oleh sebab 

itu dibutuhkan kemampuan dan keterampilan guru untuk menyampaikan 

materi secara efektif sehingga peserta  didik mudah menerima dan memahami 

penjelasan yang disampaikan oleh guru. Penyampaian materi secara efektif 

dapat dilakukan dengan cara memilih metode dan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi. 

Perkembangan teori pembelajaran saat ini banyak menghasilkan 

modifikasi model–model pembelajaran yang didalamnya terdapat pendekatan- 

pendekatan yang bervariasi yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Penggunaan  pendekatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

dapat membuat peserta  didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. 

Namun tidak mudah bagi guru untuk menentukan pendekatan pembelajaran 

yang sesuai untuk mata pelajaran yang akan diajarkan karena setiap 

pendekatan pembelajaran memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda. 

Pendekatan pembelajaran yang berkembang saat ini juga belum tentu dikuasai 

oleh guru dan dapat diaplikasikan pada saat mengajar, karena guru cenderung 

masih menggunakan ceramah atau pembelajaran berfokus pada guru yang 
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menyebabkan peserta  didik bosan dan kurang tertarik dengan pembelajaran 

yang disampaikan guru. 

Kondisi di lapangan masih menunjukan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru masih berpusat pada guru, guru masih menggunakan 

ceramah saat pembelajaran. Peserta  didik kurang aktif dalam pembelajaran, 

dan masih malu-malu untuk mengungkapkan sebuah pendapat atau 

menyampaikan jawaban. Dari permasalahan tersebut peneliti mencoba untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan menerapkan salah satu  pendekatan 

pembelajaran yang dapat mengoptimalkan aktivitas belajar peserta  didik di 

kelas adalah pendekatan pembelajaran kooperatif Two-Stay Two-Stray. 

Pendekatan pembelajaran kooperatif Two-Stay Two-Stray memiliki beberapa 

kelebihan diantaranya adalah pembelajaran akan lebih bermakna, peserta  

didik akan lebih aktif, pembelajaran berpusat pada Peserta  didik, Peserta  

didik akan lebih berani mengungkapkan pendapatnya, meningkatkan 

kemampuan berbicara Peserta  didik, dan dapat meningkatkan minat peserta  

didik. Namun pendekatan pembelajaran kooperatif Two-Stay Two-Stray juga 

memiliki kekurangan diantaranya yaitu memerlukan waktu yang lama, peserta  

didik yang kurang cenderung akan bergantung pada peserta  didik yang pintar, 

membutuhkan banyak persiapan. Meskipun memiliki kekurangan tetapi 

pendekatan pembelajaran ini mampu membantu peserta  didik yang kurang 

aktif atau pendiam agar dapat bersosialisasi dengan baik dan dapat 

menyampaikan gagasan dalam kelompoknya terhadap kelompok belajar  yang 

lain. 
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Berdasarkan kondisi-kondisi di atas peneliti tertarik melakukan 

penelitian eksperimen untuk melihat pengaruh pendekatan pembelajaran 

kooperatif Two-Stay Two-Stray terhadap hasil belajar IPA materi Sumber 

Daya Alam kelas IV di SD Negri Karangdadap. Hasil belajar mancakup tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor, maka penelitian ini akan 

melihat hasil belajar Peserta  didik pada ketiga aspek tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitan ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray 

terhadap hasil belajar IPA aspek kognitif peserta  didik kelas IV SD Negeri 

Karangdadap? 

2. Bagaimana pengaruh pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray 

terhadap hasil belajar IPA aspek afektif peserta  didik kelas IV SD Negeri 

Karangdadap? 

3. Bagaimana pengaruh pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray 

terhadap hasil belajar IPA aspek psikomotor peserta  didik kelas IV SD 

Negeri Karangdadap? 
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C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray 

terhadap hasil belajar IPA aspek kognitif peserta  didik kelas IV SD Negeri 

Karangdadap. 

2. Mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray 

terhadap hasil belajar IPA aspek afektif peserta  didik kelas IV SD Negeri 

Karangdadap. 

3. Mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray 

terhadap hasil belajar IPA aspek psikomotor peserta  didik kelas IV SD 

Negeri Karangdadap. 

 

D. Manfaat 

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian yang peneliti 

lakukan diantaranya yaitu : 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran tentang pengaruh pendekatan ppembelajaran Two-Stay Two-

Stray terhadap hasil belajar IPA baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan guru untuk 

mempraktekkan pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray dalam 

proses pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. 

b. Bagi Sekolah 

Memberikan kontribusi tentang pemdekatan pembelajaran Two-Stay 

Two-Stray terhadap hasil belajar IPA di Sekolah. 
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