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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson & Johnson, 1993 (Warsono, 2012: 161) 

mendefisinikan pembelajaran kooperatif adalah penerapan pembelajaran 

terhadap kelompok kecil sehingga para peserta didik dapat bekerja sama 

untuk memaksimalkan pembelajaran anggota kelompok yang lain. Berbeda 

dengan Johnson & Johnson, Woolfolk, 1992 (Warsono, 2012: 161) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu pengaturan 

yang memungkinkan para peserta didik bekerjasama dalam suatu kelompok 

campuran dengan kecakapan yang berbeda-beda, dan akan memperoleh 

penghargaan jika kelompoknya memperoleh suatu keberhasilan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slavin, 1985 (Isjoni, 2011: 12) bahwa cooperative 

learning merupakan suatu model pembelajaran dimana peserta didik belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggota-anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. 

Berdasarkan definisi-definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang 

melibatkan sejumlah kelompok kecil peserta didik yang bekerjasama dan 

belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Pembelajaran kooperatif cocok 
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diterapkan untuk berbagai jenis mata pelajaran, baik untuk pelajaran 

matematika, sains, ilmu sosial, bahasa dan sastra, seni dan lain-lain.  

Menurut Suprijono (2013: 65) sintak model pembelajaran kooperatif 

terdiri dari 6 fase diantaranya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Sintak Model Pembelajaran Kooperatif 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 : Present Goals and Set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan mempersiapkan peserta didik 

siap belajar. 

Fase 2 : Present Information 

Menyajikan informasi. 

Mempresentasikan informasi kepada 

peserta didik secara verbal. 

Fase 3 : Organize student intro 

learning teams 

Mengorganisir peserta didik kepada 

tim-tim belajar. 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang tata cara 

pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien. 

Fase 4 : Assist team work and study 

Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan tugasnya 

Fase 5 : test on the materials 

Mengevaluasi. 

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi pelajaran 

atau kelompok-kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 : Provide Recognition 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan. 

Mempersiapkan cara untuk 

mengakui usaha dan prestasi 

individu maupun kelompok. 

Sumber: Suprijono, 2013: 65 

Fase pertama, guru mengklarifikasi maksud pembelajaran kooperatif. Hal 

penting untuk dilakukan karena peserta didik harus memahami dengan jelas 

prosedur dan aturan dalam pembelajaran. Fase kedua, guru menyampaikan 

informasi, sebab informasi ini merupakan isi akademik. Fase ketiga, 

kekacauan bisa terjadi pada fase ini, oleh sebab itu transisi pembelajaran dari 

dan ke kelompok-kelompok belajar harus di orkestrasi dengan cermat. 

Sejumlah elemen perlu dipertimbangakan dalam menstrukturisasikan tugas-
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tugasnya. Guru harus menjelaskan bahwa peserta didik harus bekerjasama 

disalam kelompok. Penyelesaian tugas kelompok harus merupakan tujuan 

kelompok. Tiap anggota kelompok memiliki akuntabilitas individual untuk 

mendukung tercapainya tujuan kelompok. Pada fase ketiga ini terpenting 

jangan sampai ada free-rider atau anggota yang hanya menggantungkan ugas 

kelompok kepada individu lainnya. Fase keempat, guru perlu mendampingi 

timtim belajar, mengingatkan tentang tugas-tugas yang dikerjakan peserta 

didik dan waktu yang dialokasikan. Pada fase ini bantuan yang diberikan guru 

dapat berupa petunjuk, pengarahan dan meminta beberapa kepada peserta 

didik mengulangi hal yang sudah ditunjukannya. Fase kelima, guru melakukan 

evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajran. Fase keenam, guru 

mempersiapkan striktur reward yang akan diberikan kepada peserta didik. 

Variasi struktur reward bersifat individualistis terjadi apabila sebuah reward 

dapat tercapai tanpa tergantung pada apa yang dilakukan orang lain. Struktur 

reward kompetitif adalah jika peserta didik diakui usaha individualnya 

berdasarkan perbandingn dengan oranglain. Struktur reward kooperatif 

diberikan kepada tim meski pun anggota tim-timnya saling bersaing. 

2. Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray (TS-TS) 

Pendekatan pembelajaran kooperatif Two stay two stray pertama kali 

dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1990. Metode ini bisa 

dikembangkan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

peserta didik. Model Two stay two stray merupakan sistem pembelajaran 

kelompok dengan tujuan agar peserta didik dapat saling bekerjasama, 
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bertanggungjawab, saling membantu memecahkan masalah dan saling 

mendorong satu sama lain untuk saling berprestasi dan melatih peserta 

didik untuk bersosialisasi dengan baik (Huda, 2013: 207). 

Menurut Huda (2013: 207) sintak metode Two Stay Two Stray (TS-

TS) terdiri dari beberapa langkah diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri dari empat peserta didik. Kelompok yang dibentuk 

pun termasuk kelompok heterogen, misalnya satu kelompok terdiri dari  

1 peserta didik berkemampuan tinggi, dua peserta didik berkemampuan 

sedang dan satu peserta didik berekemampuan rendah. Hal ini 

dilakukan karena pembelajaran kooperatif tipe TS-TS bertujuan untuk 

memberikan kepada peserta didik untuk saling membelajarkan (Peer 

Tutoring) dan saling mendukung. 

2) Guru memberikan sub-sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok 

untuk dibahas bersama-sama pada anggota kelompok masing-masing. 

3) Peserta didik bekerjasama dalam kelompok yang beranggotakan 4 

orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk terlibat secara aktif dalam proses berfikir. 

4) Setelah selesai 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. 

5) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. 

6) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk 
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melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

7) Kelompok mencocokan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

8) Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil kerja mereka. 

3. Hasil Belajar  

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, keterampilan dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir 

sampai akhir hayat. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian belajar diantaranya adalah Baharudin (2010: 12) 

mengemukakan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dilakukan 

seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-

pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Santrock dan Yusen, 1994 (Agus Taufik, 2010: 5.4) mendefinisikan belajar 

ketika ia menyatakan “learning is defined as  relatifly permanent cange in 

behavior that occurse trough experience”. Belajar didefinisikan sebagai 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena 

pengalaman. Kemudian diperkuat oleh pendapat Abin Syamsuddin, 2000 

(Agus taufik, 2010: 5.4) yang mengemukakan pengertian belajar adalah 

proses mengalami sesuatu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku 

dan pribadi. Menurut Anita (Agus Taufik, 2010: 5.4) belajar diartikan 

sebagai berubahan tingkah laku akibat dari suatu pengalaman tertentu. 

Berbeda dengan pendapat para ahli tersebut menurut Gagne (Suprijono, 

2013: 3) belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai 
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seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh 

langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. 

Dari berbagai definisi belajar menurut para ahli diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah aktivitas yang dilakukan 

seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-

pelatihan atau pengalaman-pengalaman.  

b. Pengertian Hasil Belajar  

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung tiga unsur 

yang tidak dapat dibedakan, yakni tujuan pengajaran (instruksional), 

pengalaman (proses) belajar mengajar, dan hasil belajar. Pada hakekatnya 

tujuan instruksional adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan pada 

diri peserta didik, sedangkan proses belajar mengajar adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 

hasil belajar diantaranya adalah Sudjana (2010: 25) mengemukakan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Mudjiyono (2010: 03) bahwa hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Berbeda dengan 

Sudjana dan Mudjiyono, menurut Suprijono (2013: 05) hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan. Berdasarkan definisi-definisi para ahli tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar adalah segala 
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kemampuan yang diterima peserta didik dari hasil proses belajar mengajar 

yang berupa pola perbuatan, nilai, sikap dan keterampilan. 

Menurut Sudjana (2008: 39) Hasil belajar yang dicapai peserta didik 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri peserta 

didik itu sendiri dan faktor yang datang dari luar diri peserta didik atau 

lingkungan. Faktor yang datang dari diri peserta didik terutama 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan peserta didik besar 

sekali pengarunya terhadap hasil belajar peserta didik yang dicapai.  

Menurut Carlk (Sudjana, 2008: 39) bahwa hasil belajar peserta didik 

disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik dan 30% 

dipengaruhi oleh lingkungan. Disamping faktor kemampuan yang dimiliki 

peserta didik juga ada faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan 

perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial, ekonomi, faktor 

fisik dan psikis.  

c. Tipe Hasil Belajar  

Menurut Kingsley (Sudjana, 2010: 22) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, 

sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne (Sudjana, 2010: 22) membagi lima 

kategori hasil belajar, yakni informasi verbal, keterampilan intelektual, 

strategi kognitif, sikap dan keterampilan motoris. Sistem pendidikan 

nasional merumuskan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikulum maupun 

tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 

S. Bloom (Sudijono, 2009: 49) yang berpendapat bahwa taksonomi 

Pengaruh Pendekatan Pembelajaran..., Warsi Suprihyatin, FKIP, UMP, 2014



13 

 

 

(pengelompokan) tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu pada 

tiga jenis domain (ranah/daerah binaan) yang melekat pada diri peserta 

didik. Ketiga ranah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Ranah kognitif  

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir 

yaitu : 

a) Pengetahuan (Knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang 

nama, istilah, ide, gagasan, rumus-rumus dan sebagainya, tanpa 

mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan 

ini merupakan proses berfikir yang paling rendah.  

b) Pemahaman (Komprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.  

c) Penerapan/aplikasi (Aplication) adalah kesanggupan seseorang 

untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara 

ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori 

dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkrit. 

Aplikasi/penerapan ini proses berfikir setingkat lebih tinggi dari 

pemahaman.  

d) Analisis (Analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci 
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atau menguraikan suatu bahan atau kadaan menurut bagian-bagian 

yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-

bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. 

Jenjang analisis setingkat lebih tinggi dibanding aplikasi.  

e) Sintesis (Syntesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan 

kebalikan dari proses berfikir analisis. Sintesis merupakan suatu 

proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara 

logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau 

berbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih 

tinggi dari jenjang analisis.  

f) Penilaian/penghargaan/evaluasi (Evaluation) merupakan jenjang 

berfikir paling tinggi dalam ranah kogntif. Penilaian merupakan 

kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap 

suatu situasi, nilai atau ide. 

2) Ranah afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Dalam ranah afektif terdapat lima jenjang yaitu : 

a) Receiving atau attending (menerima atau memperhatikan) adalah 

kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari 

luar yang datang  kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, 

gejala, dan lain-lain.  

b) Responding (menanggapi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam 
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fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah 

satu cara. Jenjang ini setingkat lebih tinggi dari jenjang receiving.  

c) Valuing (menilai) artinya memberikan nilai atau memberikan 

penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek sehingga apabila 

kegiatan itu tidak dikerjakan dirasakan akan membawa kerugian 

atau penyesalan. Valuing merupakan tingkatan afektif yang lebih 

tinggi dari pada receiving dan responding.  

d) Organization (mengatur atau mengorganisasikan) artinya 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru 

yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum.  

e) Characterization By A Value Or Complex (karakterisasi dalam 

suatu nilai atau komplek nilai) yakni keterpaduan semua sistem 

nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. Hal ini merupakan tingkatan 

afektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar 

bijaksana. 

3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Sudjana (2010: 31) 

terdapat enam tingkatan keterampilan yaitu : 

a) Gerak refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar) 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 
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c) Kemampuan perseptual, termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris dan lain-lain 

d) Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan 

ketepatan 

e) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks 

f) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi  non-decursive 

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. 

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu pengetahuan alam merupakan bagian dari ilmu pengetahuan 

atau sains yang semula berasal dari bahasa inggris ‘science’. Kata 

‘science’ sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin ‘scientia’ yang berarti 

saya tahu. ‘Science’ terdiri dari Social Sciences (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

dan Natural Science (Ilmu Pengtahuan Alam). Namun dalam 

perkembangannya science sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) saja, walaupun pengertian ini kurang pas 

dan bertentangan dengan etimologi (Suriasumantri dalam Trianto, 2010: 

136). 

Menurut H.W Fowler, 1986 (Trianto, 2010: 136) IPA adalah 

pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan 

gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan 

deduksi. Sependapat dengan Wahyana, 1986 (Trianto, 2010: 136) IPA 
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adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaanya tersusun secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi 

oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Berbeda dengan H.W Fowler 

dan Wahyana, menurut Abdulah Aly dan Eny Rahma (2010: 18) IPA 

adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh/disusun dengan cara 

yang khas atau khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, 

penyimpulan, pnyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian 

seterusnya kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. 

Berdasarkan definisi para ahli tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lair dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut 

sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya. 

b. Mata Pelajaran IPA 

Dalam penelitian ini peneiliti akan meneliti pembelajaran di kelas IV 

pada mata pelajaran IPA dengan materi sumber daya alam. 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar kompetensi Kompetensi dasar 

11. Memahami hubungan antara 

sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

11.3 Menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian 

lingkungan. 

Sumber: Panduan KTSP 

 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar di atas, 
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maka dapat diketahui materi yang akan dijadikan bahan dalam penelitian 

yaitu materi sumber daya alam. Materi sumber daya alam di kelas 4 

mempelajari berbagai permasalahan alam yang terjadi dan upaya untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Adapun rangkuman materinya adalah 

sebagai berikut : 

Dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan 

1. Kerusakan lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat bagi sumber daya alam. Jika 

lingkungan rusak maka dapat menyebabkan sumber daya alam 

terganggu. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ketidak 

seimbangan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dapat 

disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.  

Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang 

berlebihan :  

1) Penebangan pohon secara liar dan besar-besaran, 

2) Perburuan hewan secara liar. 

3) Penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan. 

Contoh-contoh tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dan 

ketidak seimbangan lingkungan. Penebangan pohon secara liar dan 

besar-besaran menyebabkan hutan gundul dan tandus. Perburuan liar 

menyebabkan kepunahan pada jenis-jenis hewan. Selain itu, 

penggunaan bahan bakar dan energi yang berlebihan menyebabkan 
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sumber daya alam tersebut cepat habis. Oleh karena itu, lingkungan dan 

sumber daya alam harus dilestarikan.  

Sumber daya alam hayati sebagai sumber daya alam yang dapat 

diperbarui tetap memiliki jumlah yang terbatas, hasil yang terus 

berlanjut jangan sampai terlewatkan sehingga tidak terjadi penurunan 

kualitas lingkungan. Contoh penurunan kualitas lingkungan adalah: 

1) Penggenangan lahan produktif oleh air banjir, pasir dari letusan 

gunung berapi, pengerasan aspal, banyaknya bangunan sehingga 

habitat organisme hilang. 

2) Penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengolahan tanah yang baik 

sehingga produksi pertanian menurun oleh erosi dan zat hara tanah 

kosong. 

3) Penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali 

sehingga binatang liar kehilangan habitatnya. 

Kepunahan beberapa jenis hewan dan tumbuhan dapat 

disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gunung meletus, 

kebakaran hutan, dan tindakan manusia seperti penggundulan hutan, 

perburuan, penangkapan tak terkendali, dan sebagainya. 

2. Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan 

Beberapa cara agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam 

baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati 

dapat tetap lestari diantanya adalah: 

1) Tidak mengambil sumber daya alam secara besar-besaran. 
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2) Berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti 

keadaan lingkungan sebelum pengambilan sumber daya alam. 

3) Pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan memiliki izin. 

4) Menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam 

tersebut tetap lestari. 

Upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan antara 

lain dengan cara : 

1) Tebang pilih yaitu cara penebangan hutan dengan tujuan agar 

produksi kayu-kayu yang dapat dijual tidak terus menurun dan 

menyelamatkan tanah dan air. Pohon yang ditebang yang diameter 

batangnya 50 cm atau lebih. 

2) Penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. 

3) Penangkapan musiman untuk ikan untuk menghindari kepunahan 

dengan cara waktu penangkapan yang diatur agar hewan 

mempunyai kesempatan untuk berkembang biak dulu. 

4) Keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang 

bias merusak persediaan semua jenis pangan misalnya bahan 

pangan pokok tidak hanya padi tapi jagung, ketela, kentang, dan 

sebagainya. 

Pelestarian SDA hayati dapat dilakukan dengan cara: 

1) Pelestarian di habitat aslinya (pelestarian in situ).  
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Contohnya: bunga bangkai di Bengkulu, dan badak jawa di Ujung 

Kulon. 

2) Pelestarian di luar habitat aslinya (pelestarian ex situ).  

Contoh: kebun binatang dan kebun anggrek. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti mengacu pada beberapa penelitian yang relevan untuk 

mendukung dan menguatkan asumsi dari penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian oleh Sri Mahyuni dan Ni Wayan (2013) tentang “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (Tsts) 

Terhadap Hasil Belajar Kimia Kelas Xi IPA SMA Negeri 1 Selemadeg 

Ditinjau Dari Gaya Berpikir”. Menunjukkan hasil bahwa, 1) terdapat 

perbedaan hasil belajar kimia: (a) antara peserta didik yang mengikuti model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan peserta didik yang mengikuti 

model pembelajaran konvensional, memberikan dampak signifikan terhadap 

hasil belajar dengan harga Fhitung = 4,832 pada taraf signifikansi 5 %; (b) 

antara peserta didik yang memiliki gaya berpikir divergen dengan peserta 

didik yang memiliki gaya berpikir konvergen dengan Fhitung = 16,493 pada 

taraf signifikansi 5%; (c) antara peserta didik yang mengikuti model 

pembelajaran TSTS dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional bagi peserta didik yang memiliki gaya berpikir divergen dengan 

Fhitung = 14,071, pada taraf signifikansi 5%; (d) antara peserta didik yang 

memiliki gaya berpikir divergen dengan peserta didik yang memiliki gaya 
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berpikir konvergen pada model pembelajaran TSTS dengan Fhitung = 19,217 

pada taraf signifikansi 5%; (2) Terdapat pengaruh interaksi antara model 

pembelajaran yang digunakan dengan gaya berpikir yang dimiliki peserta 

didik terhadap hasil belajar kimia dengan Fhitung 9,563 untuk taraf 

signifikansi 5%; 3) Tidak terdapat perbedaan hasil belajar kimia: (a) antara 

peserta didik yang mengikuti model pembelajaran TSTS dengan peserta didik 

yang mengikuti model pembelajaran konvensional bagi peserta didik yang 

memiliki gaya berpikir konvergen dengan Fhitung = 0,398 untuk taraf 

signifikansi 5% sebesar 4,098 dan (b) antara peserta didik yang memiliki gaya 

berpikir divergen dengan peserta didik yang memiliki gaya berpikir konvergen 

pada model pembelajaran konvensional dengan Fhitung = 0,702 pada taraf 

signifikansi 5% sebesar 4,098. Dengan demikian model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran guna 

meningkatkan hasil belajar kimia. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mahyuni 

dan Ni Wayan memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray terhadap pengaruh hasil 

belajar namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu terdapat pada variable yang digunakan dan subjek penelitian.  

Penelitian oleh Rulia Susialis, Muhammad Su’aidy, Hayuni Retno 

Widarti tentang “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran TSTS Terhadap 

Hasil Belajar Kognitif Dan Motivasi Belajar Peserta didik Kelas X Man 3 

Malang Pada Materi Reaksi Redoks”. Menunjukkan hasil bahwa 1) 

pelaksanaan pembelajaran materi konsep reaksi redoks menggunakan model 
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pembelajaran ceramah-diskusi dan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

sesuai dengan rencana pembelajaran dengan kendala alokasi waktu, 2) hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan hasil 

belajar kognitif peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Namun rata-

rata nilai hasil belajar kognitif kelas eksperimen (70,95) lebih baik dari pada 

kelas kontrol (66,62), dan 3) semua peserta didik termotivasi pada 

pembelajaran materi konsep reaksi redoks menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS. Persentase motivasi belajar peserta didik kelas 

eksperimen sebesar 100%, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 85,71%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rulia Susialis, Muhammad Su’aidy, Hayuni 

Retno Widarti memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode 

Two Stay Two Stray  dan betujuan untuk mengetahui hasil belajar namun 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak bertujuan untuk 

mengetahui motivasi belajar peserta didik. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan deskripsi teoritis yang telah dikemukakan di atas, 

selanjutnya diajukan kerangka pikir dan pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Penerapan pendekatan pembelajaran Two-Stay 

Two-Stray diharapkan peserta didik akan lebih aktif dan memiliki sikap 

toleransi ketika diajarkan pelajaran IPA dibandingkan dengan sebelum 

menggunakan pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray. Dengan 
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demikian hasil belajar akan meningkat baik itu di ranah kognitif, afektif 

maupun psikomotor.  

Peserta didik akan lebih bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran 

IPA yang berlangsung sehingga peserta didik lebih siap belajar, peserta didik 

akan menjadi aktif  ketika terlibat dalam suatu proses dan dalam penanaman 

konsep maka hal tersebut akan membekas di dalam pikiran peserta didik. Hal 

ini dapat dirumuskan dengan skema gambar sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir di atas, maka dirumuskan  

hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray 

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

Karangdadap. 

2. Ada pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray 

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

Karangdadap.  

 

Pendekatan Pembelajaran 

Two-Stay Two-Stray 

(X) 

 

Hasil Belajar IPA 

(Kognitif, Afektif, Psikomotor) 

(Y) 
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3. Ada pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran Two-Stay Two-Stray  

terhadap hasil belajar IPA aspek psikomotor peserta didik kelas IV SD 

Negeri Karangdadap. 
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