
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Tori  

1. Model Pembelajaran 

Keberhasilan pembelajaran  di kelas dapat terlaksana dengan 

adanya penerapan model pembelajaran yang tepat, menurut Tanpubolon 

(2014: 88) mengatakan bahwa, 

 “Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasaikan 

pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran serta pendidik dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran.” 

 

Model pembelajaran perlu direncanakan menggunakan prosedur 

yang sesuai. Karena model pembelajaran digunakan sebagai pedoman 

dalam proses pembelajaran, menurut Karwati (2014:248), model 

pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dan terencana dalam 

mengorganisasikan proses pembelajaran peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Disusunnya model 

pembelajaran yang sistematis dan terencana akan membuat proses 

pembelajaran terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

Model pembelajaran yang disampaikan para ahli dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu kerangka 
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konseptual pembelajaran yang disusun berdasarkan pedoman 

perencanaannya dan dilukiskan dengan prosedur yang sistematis 

sehingga proses pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Model 

pembelajan merupakan sebuah prosedur sistematik untuk mencapai 

pengalaman belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Ciri model pembelajaran menunjukkan bahwa model 

pembelajaran baik diterapkan dalam pembelajaran, karena memiliki 

sebuah tujuan yaitu pencapaian indikator dalam kegiatan pembelajaran 

dengan baik. Fathurrohman (2015: 31), menyebutkan ciri-ciri model 

pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut : 

a. Adanya keterlibatan intelektual-emosional peserta didik melalui 

kegiatan mengalami, berbuat, dan pembentukan sikap. 

b. Adanya keterlibatan peserta didik secara aktif dan kreatif selama 

pelaksanaan pembeajaran dengan model pembelajaran. 

c. Guru memiliki tugas sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan 

motivator kegiatan belajar peserta didik. 

d. Menggunakan berbagai metode, alat dan media pembelajaran. 

 

Ciri-ciri model pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa ciri 

dari model pembelajaran yang baik adalah model pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

dengan guru sebagai fasilitator bagi peserta didik serta didukung dengan 

penggunaan model dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (Dua 

Tinggal Dua Tamu) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif 
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yang dikembangkan oleh Spencer Kagan, menurut Suyatno (dalam 

Fathurrohman, 2015: 90), model pembelalajaran Two Stay Two Stray 

adalah dengan cara peserta didik berbagi pengetahuan dan pengalaman 

dengan kelompok lain. Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran dengan 

berbagi pengetahuan yang dimilikinya, menurut Huda (2013: 206), 

model Two Stay Two Stray merupakan sistem pembelajaran kelompok 

dengan tujuan agar peserta didik dapat saling bekerja sama, bertanggung 

jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong 

satu sama lain untuk berprestasi. Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat melatih peserta didik  untuk 

bersosialisasi dengan baik dan meningkatkan prestasi belajar. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe  Two Stay Two 

Stray harus dilaksanakan secara sistematis, menurut Fathurrohman 

(2015: 91), langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan materi pelajaran atau permasalahan 

kepada peserta didik. 

b. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang peserta didik secara heterogen dengan 

kemampuan berbeda-beda baik tingkat kemampuan (tinggi, 

seang, dan rendah) maupun jenis kelamin. 

c. Guru memberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau 

tugas untuk dibahas dalam kelompok. 

d. Peserta didik 2-3 orang dari tiap kelompok berkunjung ke 

kelompok lain untuk mencatat hasil pembahasan LKPD atau 

tugas dari kelompok lain, dan sisa kelompoknya tetap di 

kelompoknya untuk menerima peserta didik yang bertamu ke 

kelompoknya. 
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e. Peserta didik yang bertamu kembali ke kelompoknya masing-

masing dan menyampaikan hasil kunjungannya kepada teman 

yang tetap berada dalam kelompok. Hasil kunjungan dibahas 

bersama dan dicatat. 

f. Hasil diskusi kelompok dikumpulkan dan salah satu kelompok 

mempresentasikan jawaban mereka, kelompok lain 

memberikan tanggapan. 

g. Guru memberikan klarifikasi terhadap jawaban yang benar. 

h. Guru membimbing peserta didik merangkum pelajaran. 

i. Guru memberikan penghargaan secara kelompok. 

 

Suatu model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan, begitupula dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray, menurut Shoimin (2014: 225), kelebihan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah : 

Kelebihan : 

1) Mudah dipecah menjadi berpasangan. 

2) Lebih banyak tugas yang dilakukan. 

3) Guru mudah memonitori.  

4) Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan. 

5) Kecenderungan belajar peserta didik menjadi lebih bermakna. 

6) Lebih berorientasi pada keaktifan. 

7) Diharapkan peserta didik akan berani mengungkapkan 

pendapatnya. 

8) Menambah kekompakan dan rasa percaya diri peserta didik. 

9) Kemampuan berbicara peserta didik dapat ditingkatkan. 

10) Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. 

 

Kelebihan dari penggunaan model pembelajaran yang telah 

dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray diantaranya, peserta didik lebih 

melakukan pembelajaran yang lebih bermakna, dengan menyelesaikan 

tugas-tugas kelompok yang membuat peserta didik mampu bekerja dalam 
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kelompok. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kekompakan dan rasa 

percaya diri peserta didik dalam mengungkapkan pendapat. 

3. Media Pembelajaran Kartu Pintar 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Penggunaan media adalah untuk mempermudah peserta didik 

belajar memahami materi pembelajaran. Digunakanannya media 

pembelajaran tentu untuk meningkatkan minat peserta didik untuk 

belajar. Arsyad (2007: 3), berpendapat bahwa : 

“Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara 

harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam 

bahasa Arab media adalah perantara (وسائل) atau pengantar pesan 

dari pengirim kepada penerima pesan”. 

 

Media merupakan perantara atau penghubung antara peserta 

didik dan guru, menurut Trianto (2010: 113), media pembelajaran 

adalah sebagai penyampai pesan (the carriers of massages) dari 

beberapa sumber saluran ke penerima pesan (the receiver of the 

massages). Wina dan Sanjaya (dalam Prastowo, 2015: 294), 

berpendapat bahwa : 

“Media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, 

lingkungan, dan segala bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk 

menambah  pengetahuan, mengubah sikap, atau menanamkan 

keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya”. 

 

Pengertian media pembelajaran yang dikemukakan para ahli, 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah perantara untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima untuk menambah pengetahuan 

yang dapat mengubah sikap dan menanamkan keterampilan pada setiap 
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orang. Media digunakan sebagai perantara menyampaikan pesan 

terhadap materi pembelajaran meiliki sebuah ciri. Arsyad (2007: 7), 

mengemukakan ciri-ciri umum media pembelajaran yaitu : 

1) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa 

ini dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu 

sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba 

dengan pancaindera. 

2) Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang 

dikenal sebagai software (perangkat lunak), yaitu 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang 

terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang 

ingin disampaikan kepada peserta didik. 

3) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan 

audio. 

4) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu 

padaproses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

5) Media pendidikan digunakan ddalam rangka komuikasi dan 

interaksi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

6) Media pendidikan dapat digunakan secara missal (misalnya: 

radio, televisi), kelompok besar dan kelompok kecil 

(misalnya film, slide, video, OHP), atau perorangan 

(misalnya: modul, komputer, radio tape/kaset, video 

recorder). 

7) Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang 

berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. 

 

Peran media pembelajaran dalam dunia pendidikan sangat 

penting. Penggunaan media dalam pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru sangat memberikan manfaat guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, menurut Trianto (2010: 113), media diharapkan dapat 

memberikaan manfaat antara lain : 

1. Bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi 

peserta didik, dan tidak bersifat verbalistik. 

2. Metode pembelajaran lebih bervariasi. 

3. Peserta didik lebih aktif melakukan beragam aktivitas. 

4. Pembelajaran lebih menarik.. 

5. Mengatasi keterbatasan ruang. 
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b. Media Pembelajaran Kartu Pintar 

  Media yang digunakan untuk menyampaikan isi dari 

pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik dapat 

menggunakan media pembelajaran kartu pintar. Sari (2017: 44), 

mengatakan bahwa media kartu pintar yaitu media yang berisi 

ringkasan atau pokok-pokok materi pembelajaran sehingga prose 

pembelajaran berlangsung secara efektif. Media pembelajaran 

kartu pintar selain berisi materi pembelajaran juga sebagai kartu 

permainan yang menarik dan dapat mengaktifkan peserta didik 

dalam pembelajaran.  

  Media pembelajaran kartu pintar termasuk modifikasi 

peneliti, yang dibuat menggunakan kertas karton yang  dipotong 

dengan bentuk persegi panjang. Mempercantik media pembelajaran 

kartu pintar kertas karton yang berisi materi pembelajaran dapat di 

warnai menggunakan pensil pewarna atau krayon. Media 

pembelajaran kartu pintar beirsi informasi mengenai materi 

pembelajaran yang akan disampaikan.  

  Media pebelajaran kartu pintar pada yang digunakan pada 

kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat menggali dan mengasah 

kemampuan peserta didik dalam mengingat isi dari materi. Media 

pembelajaran kartu pintar yang berisi materi digunakan sebagai 

penunjang peserta didik dalam melaksanakan belajar secara 

berkelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan media 
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pembelajaran kartu pintar yang isinya berbeda antara kelompok 

yang satu dan lainya. Penggunaan media pembelajaran kartu pintar 

bertujuan untuk saling bertukar informasi antar kelompok dan 

mendapatkan materi baru.  

  Materi dari setiap media pembelajaran kartu pintar berbeda 

antara satu dengan yang lain, sehingga antar kelompok harus saling 

bertukar informasi dengan melihat media pembelajaran kartu pintar 

milik kelompok lain agar mendapatkan banyak materi. Peserta 

didik yang bertukar informasi dari kartu pintar akan membuat 

pengetahauan peserta didik meningkat dan rasa ingin tahu peserta 

didik muncul, hal tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Hubungan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

dengan media media pembelajaran kartu pintar adalah untuk 

menyempurnakan model pembelajaran dan mempunyai tujuan 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

   Partisipasi peserta didik dalam kegiatan kelompok akan 

menumbuhkan kompetensi peserta didik, yaitu berlomba untuk 

memperoleh informasi pada media pembelajaran kartu pintar yang 

berada pada setiap kelompok agar dapat menambah pengetahuan 

setiap peserta didik. Kegiatan yang dilakukan peserta didik secara 

tidak langsung menumbuhkan hasil belajar yang lebih baik, karena 

peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. 
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Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran kartu pintar 

sebagai berikut: 

1) Peneliti menyiapkan kertas karton dengan ukuran yang 

tebal, gunting, kater, pensil warna, krayon, materi 

pembelajaran dan gambar-gambar materi pembelajaran. 

2) Kertas karton di gunting berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran yang sama satu sama lain. 

3) Kertas karton ditempel gambar dan materi pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

4) Kertas karton yang telah ditempel gambar dan materi 

pembelajaran kemudian diwarnai menggunakan pensil 

warna atau krayon dengan warna yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray dengan 

Bantuan Media Pembelajaran Kartu Pintar 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

bantuan media pembelajaran kartu pintar dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan meningkatkan keaktifan peserta didik 

dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

bantuan media pembelajaran kartu pintar akan membuat peserta didik 

terlibat aktif. Guru memimpin jalannya kegiatan pembelajaran supaya 

berjalan dengan baik sesuai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

bantuan media pembelajaran kartu pintar mengharuskan peserta didik 

bekerja secara kelompok dan bertukar informasi dengan kelompok lain. 

Kegiatan tersebut secara tidak langsung membuat semua peserta didik 

terlibat dalam proses pembelajaran dan bertanggung jawab dengan 

masing-masing pembagian tugas dalam kelompoknya tersebut.  

Pembagian tugas dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray dengan bantuan media pembelajaran kartu pintar 

mengharuskan peserta didik belajar dengan tugas masing-masing dan 

menguasai materi yang ada dikelompoknya sendiri. Media 

pembelajaran kartu pintar yang digunakan dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

tentu akan membuat peserta didik lebih tertarik mengikuti pembelajaran 

di kelas. Kartu pintar dibuat semenarik mungkin dengan tujuan dapat 

menarik perhatian peserta didik dan menumbuhkan rasa ingin tahu 

peserta didik terhadap isi dari media pembelajaran kartu pintar tersebut. 

Media pembelajaran kartu pintar memiliki isi berupa materi-materi 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjawab LKPD. Media 

pembelajaran kartu pintar yang digunakan dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray akan meningkatkan rasa ingin tahu 

peserta didik terhadap materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

tersebut akan meningkatkan kemampuan belajar pada peserta didik. 
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Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray memiliki tahapan atau fase dalam 

pelaksanaan pembelajarannya, menurut Suprijono (dalam Rediarta, dkk 

2014:4 ), fase dalam model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray adalah: 1) persiapan, 2) menyajikan informasi, 3) mengorganisir 

peserta didik ke dalam tim-tim belajar, 4) membantu kerja tim dan 

belajar, 5) mengevalusi kelompok, dan yang terakhir adalah 6) 

memberikan pengakuan atau penghargaan kepada peserta didik. 

Berikut fase model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray dengan bantuan media pembelajaran kartu pintar: 

a. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 

b. Guru menyampaikan materi pembelajaran dalam kelas. 

c. Guru memberikan lembar kerja peserta didik (LKPD). 

d. Guru memberikan kartu pintar kepada peserta  didik. 

e. Kelompok membagi dua tugas di dalam anggotanya untuk 

berkeliling menjadi tamu pada kelompok lain, dan bertugas 

menjaga kelompoknya sendiri sebagai tuan rumah. 

f. Setelah pembagian kartu pintar dan LKPD, peserta didik mulai 

melaksanakan pembagian tugas. Yakni ada yang bertamu ke 

kelompok lain dan menunggu kelompok sebagai tuan rumah. 

g. Peserta didik yang telah selesai bertamu, kembali lagi ke kelompok 

masing-masing dan menyampaikan hasil dari kunjunganya untuk 

mennyelesaikan LKPD yang belum terisi. 
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h. Informasi yang sudah didapatkan kemudian dibahas bersama di 

dalam kelompoknya.  

i. Hasil dari diskusi kelompok menyelesaikan LKPD dapat 

dipresentasikan di depan kelas, kemudian dibahas bersama dengan 

guru dan kelompok lain untuk memberi tanggapan. 

Fase dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang 

dilakukan peserta didik adalah berkelompok untuk menyelesaikan 

LKPD yang diberikan oleh guru. Peserta didik ada yang berkunjung 

menjadi tamu dan menjadi tuan rumah untuk melaksanakan pembagian 

tugas dalam kelompok. Peserta didik yang menjadi tamu berkeliling 

untuk mencari informasi pada kartu pintar, sedangkan peserta didik 

yang menjadi tuan rumah bertugas memberikan informasi kepada tamu 

yang berkunjung. 

5. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kewajiban bagi setiap peserta didik proses 

untuk mendapatkan pengetahuan dilakukan dengan belajar. Sanjaya 

(2010: 112), mengatakan belajar adalah proses mental yang terjadi 

dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan 

perilaku. Belajar secara tidak langsung akan membuat peserta didik 

mempunyai banyak pengetahuan yang akan menimbulkan perubahan-

perubahan hasil dari belajar.  
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Pengalaman dalam belajar tentu menambah wawasan dan 

pengetahuan serta menimbulkan suatu perubahan. Seperti yang 

dikatakan Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkunganya. Kegiatan  belajar akan membuat 

peserta didik mendapatkan berbagai macam pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman terhadap sesuatu.  

Belajar akan terjadi secara terus menerus tanpa berhenti karena 

dalam hidup manusia akan selalu dihadapkan pada hal yang baru. 

Suryosubroto (2009: 188), mengatakan bahwa belajar pada hakekatnya 

bersifat individual, dalam arti bahwa proses perubahan dalam tingkah 

laku dan hasil belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor individu 

dengan lingkungan dan pengalaman. Belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk diri sendiri dan dipengaruhi oleh faktor yang ada 

disekitarnya. 

Pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan 

yang terjadi pada tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh  

lingkungan yang ada di sekitarnya. Perubahan tersebut dapat dialami 

oleh peserta didik karena adanya pengalaman secara langsung, peserta 

didik juga diharapkan dapat memperoleh berbagai pengetahuan 

sebagai hasil dari pengalamannya. 
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b. Pengertian Prestasi Belajar 

Keberhasilan dalam belajar dapat diketahui melalui sebuah 

hasil dari pembelajaran. Mulyasa (2013: 189), mengatakan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah 

menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya 

merupakan usaha sadaar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhanya. Prestasi dapat diperoleh peserta didik melalui kegiatan 

belajar, prestasi belajar merupakan proses yang dialami peserta didik 

dalam hidupnya sesuai dengan kemampuan yang dimilki. Pencapaian 

prestasi belajar dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi peserta 

didik.  

Pencapaian dalam prestasi belajar dilakukan dengan melakukan 

usaha untuk belajar. Prestasi belajar yang baik bagi peserta didik akan 

membuat kemajuan dalam hidupnya, menurut Karwati (2014: 155), 

prestasi belajar adalah perubahan perilaku individu. Hasil dari prestasi 

belajar adalah adanya perubahan diri seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar, menurut Mohammad Surya (dalam Karwati 2014: 

155), prestasi belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah 

mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Prestasi belajar peserta didik akan mengalami perubahan sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang diharapkan.  

Pengertian prestasi belajar berdasarkan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah sebuah hasil dari usaha 
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yang dilakukan seseorang setelah melakukan kegiatan belajar sesuai 

dengan kemampuannya. Prestasi belajar merupakan hasil pencapaian 

seseorang dalam memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Prestasi 

belajar dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi untuk 

memperlihatkan tinggi dan rendahnya prestasi belajar peserta didik. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Belajar sebagai upaya yang dilakukan peserta didik untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

menurut Mulyasa (2013: 190-193), faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah :  

1) Faktor Internal 

Prestasi belajar seseorang ditentukan oleh faktor diri 

(internal), baik secara fisiologis maupun secara psikologis, beserta 

usaha yang dilakukannya. Faktor fisiologis berkaitan dengan 

kondisi jasmani atau fisik seseorang, dibedakan menjadi dua 

macam yaitu kondisi jasmani pada dan kondisi yang berkaitan 

dengan fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama panca indera. 

Sedangkan faktor psikologis, berasal dari dalam diri seseorang 

seperti intelegensi, minat, dan sikap. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

peserta didik dapat digolongkan ke dalam faktor sosial dan non 

sosial. Faktor sosial yaitu menyangkut masyarakat hubungan antar 
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manusia yang terjadi dalam berbagai situasi sosial. Faktor internal 

sebagai contoh adalah lingkungan keluarga, sekolah, teman, dan 

masyarakat pada umumnya. Sedangkan faktor non sosial adalah 

faktor-faktor lingkungan yang bukan sosial yaitu lingkungan alam 

dan fisik; contoh: keadaan rumah, ruang belajar, fasilitas belajar, 

buku-buku sumber, dan sebagainya. 

d. Indikator Prestasi Belajar 

Prestasi belajar meliputi segenap ranah psikologi (kognitif, 

afektif, dan psikomotor) yang akan berubah sebagai pengalaman dan 

proses belajar peserta didik. Muhibbin Syah dalam (Karwati, 2014: 

155), menyatakan bahwa prestasi belajar idealnya meliputi segenap 

ranah psikologi yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses 

belajar peserta didik. Mengukur prestasi belajar harus dilihat 

berdasarkan ranah psikologi untuk mengetahui perubahan perilaku 

sebelum dan sesudah belajar. 

e. Usaha Mendongkrak Prestasi Belajar 

Keberhasilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, 

ditentukan oleh usaha dan kemampuan dari peserta didik. Peserta didik  

dikatakan berhasil jika telah berusaha semaksimal mungkin dengan 

cara belajar yang sebaik mungkin untuk mencapai prestasi belajar 

semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Mulyasa (2013: 

198-198), mengatakan untuk dapat melancarkan proses kegiatan 
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belajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik perlu 

memperhatikan hal-hal berikut : 

1) Hendaknya dibentuk kelompok belajar, karena dengan belajar 

bersama peserta didik yang semula kurang paham dapat diberitahu 

oleh peserta didik yang telah paham dan peserta didik yang telah 

paham menjadi lebih menguasai karena berbagi ilmu dengan 

temannya. 

2) Semua pekerjaan dan latihan yang diberikan oleh guru hendaknya 

dikerjakan segera dan sebaik-baiknya,ingat maksud guru memberi 

tugas-tugas tersebut adalah untuk latihan ekspresi yang merupakan 

cara terbaik untuk penguasaan ilmu/kecakapan. 

3) Mengesampingkan perasaan negatif dalam membahas atau 

berdebat mengenai suatu masalah/pelajaran. Karena perasaan 

negatif dapat menghambat ekspresi dan menghambat serta 

mengurangi kejernihan pikiran. 

4) Rajin membaca buku/majalah yang bersangkutan dengan pelajaran. 

Dengan bayak membaca, maka batas pandangan mengenai suatu 

pelajaran akan bertambah jauh dan luas. 

5) Berusaha melengkapi dan merawat dengan baik alat-alat belajar 

(alat tulis dan sebagainya). Hal ini kelihatannya soal sepele tetapi 

alat-alat yang tidak lengkap atau tidak baik akan mengganggu 

proses belajar peserta didik. 

6) Selalu menjaga kesehatan agar dapat belajar dengan baik, tidur 

teratur, makan bergizi serta cukup istirahat. 

7) Waktu rekreasi gunakan sebaik-baiknya, terutama untuk 

menghilangkan kelelahan. 

8) Untuk mempersiapkan dan mengikuti ujian harus melakukan 

persiapan minimal seminggu sebelum ujian berlangsung. Dalam 

hal ini antara lain perlu dipersiapkan: (a) persiapan yang matang 

untuk menguasai isi pelajaran, (b) mengenal jenis pertanyaan jenis 

tes yang akan  ditanyakan (apakah tes essay atau objektif), (c) 

berlatih untuk mengkombinasikan isi dan bentuk tes. 

 

Usaha yang dapat dilakukan untuk mendongkrak prestasi 

belajar peserta didik dapat dilakukan dengan kegiatan yang sesuai 

dengan pendapat diatas. Peserta didik perlu melaksanakan kegiatan 

belajar semaksimal mungkin dengan mempersiapkan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kegitan belajar agar dapat 

mendongkrak prestasi belajar peserta didik. Peserta didik 
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diharapkan dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dapat 

membagi waktu belajar. 

6. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pemerintah telah menetapkan pembelajaran tematik pada 

sekolah dasar. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan kurikulum yang berbasis 

kompetensi, menurut Suryosubroto (2009: 133), pembelajaran tematik 

dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan 

materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topik pembahasan. 

Pembelajaran tematik yang dilaksanakan pada sekolah dasar 

menggunakan sebuah tema dalam proses pembelajarannya. 

Sutrijo dan Sri Istuti Mamik (dalam Suryosubroto 2009: 133), 

berpendapat bahwa pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan, nilai atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. 

Pembelajaran tematik bertujuan untuk memperbaki dan meningkatkan 

kualitas pendidikan. Pembelajaran tematik yang diterapkan di sekolah 

dasar dapat meningkatkan ketrampilan dan kecerdasan peserta didik 

melalui sikap, keterampilan dan pengetahuan yang baik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Pembelajaran tematik yang telah disampaikan beberapah ahli, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah kegiatan 
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pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pada satu tema 

pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, nilai 

atau sikap dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik diterapkan untuk 

membentuk dan meningkatkan peserta didik yang produktif, kreatif, 

dan inovatif untuk membangun pendidikan yang lebih baik. 

b. Ciri-Ciri Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik tentu memiliki ciri yang menunjukan 

bahwa pembelajaran tematik berbeda dengan pembelajaran lainnya. 

Diungkapkan dalam www.ppg tertulis oi id (dalam Suryosubroto 

2009: 134-135), ciri-ciri pembelajaran tematik sebagai berikut : 

1) Berpusat pada peserta didik 

Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan 

peserta didik sebagai pusat aktivitas dan harus mampu 

memperkaya pengalaman belajar. Pengalaman belajar 

tersebut dituangkan dalam kegiatan belajar yang menggali 

dan mengembangkan fenomena alam di sekitar peserta 

didik. 

2) Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik 

Agar pembelajaran lebih bermakna maka peserta didik 

perlu belajar secara langsung dan peserta didik mengalami 

sendiri. Atas dasar ini maka guru perlu menciptakan 

kondisi yang kondusif dan memfasilitasi tumbuhnya 

pengalaman yang bermakna. 

3) Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas 

Mengingat tema yang dikaji dari berbagai mata pelajaran 

dan saling keterkaitan maka batas mata pelajaran menjadi 

tidak begitu jelas. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam 

suatu proses pembelajaran. 

5) Bersifat fleksibel 

Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terjadwal secara 

ketat antar mata pelajaran. 

6) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, 

dan kebutuhan peserta didik. 
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Ciri-ciri pembelajaran tematik yang disampaikan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri dalam 

pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik berpusat pada peserta 

didik dengan memberikan pengalaman belajar secara langsung dan 

bersifat fleksibel. Pembelajaran yag dilakukan tidak memiliki 

pemisahan mata pelajaran yang jelas, sehingga pembelajaran 

disajikan dalam bentuk tema yang mencakup beragai mata 

pelajaran. Hasil dari pembelajaran tematik dapat beerkembang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

c. Peran dan Pemilihan Tema dalam Pembelajaran Tematik 

Tema yang telah ditetapkan pada pembelajaran tematik tentu 

memiliki ciri tersendiri, begitu juga dengan peran dalam tema. 

Suryosubroto (2009: 135), mengatakan bahwa tema dalam 

pembelajaran tematik mempunyai peran antar lain : 

1) Peserta didik lebih mudah dalam memusatkan perhatian pada satu 

tema atau topik tertentu. 

2) Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema 

yang sama. 

3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan. 

4) Kompetensi dalam berbahasa bisa dikembangkanlebih baik 

dengan mengaitkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi 

peserta didik. 

5) Peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi pembelajaran disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

6) Peserta didik lebih bergairah belajar karena mereka dapat 

berkomunikasi dalam situasi yang nyata. 

7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang 

disajikan secara terpadu dapat disiapkan sekaligus dan diberikan 

dalam 2 atau 3 kali. 
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Pendapat mengenai pemilihan tema dalam pembelajaran 

tematik dapat disimpulkan bahwa adanya tema dalam pembelajaran 

mempunyai peran mempermudah peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik akan lebih mudah mengembangkan 

pengetahuan dan fokus pada tema yang sedang dipelajari, 

permasalahan yang ada dalam materi pembelajaran  akan 

menumbuhkan rasa semangat peserta didik karena peserta didik dapat 

belajar berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung. 

d. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pembelajaran Tematik 

Pelakasanaan pembelajaran tematik tentu dilakukan dengan 

mempehatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran tematik. 

Suryosubroto (2009: 136), mengemukakan beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik yaitu : 

1) Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran lebih bermakna dan utuh. 

2) Dalam pelaksanaan pembelajaran termatik perlu 

mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik, banyak 

sedikitnya bahan yang tersedia di lingkungan. 

3) Pilihlah tema yang terdekat dengan peserta didik. 

4) Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada 

tema. 

 

Beberapa hal yang perlu dipertimbangan dalam pembelajaran 

tematik dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran 

tematik, perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran tematik dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan pemilihan tema, alokasi waktu dan kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 
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e.  Keunggulan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki berbagai keuntungan dan 

kelemahan, menurut Suryosubroto (2009: 136), pembelajaran tematik 

memiliki keuntungan sebagai berikut : 

Keuntungan : 

1) Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan 

peserta didik. 

2) Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

3) Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih 

berkesan dan bermakna. 

4) Menumbuhkan keterampilan sosial, seperti bekerja sama, 

toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang 

lain. 

 

Keuntungan dari pembelajaran tematik dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik bersifat menyenangkan, memberikan 

pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, hasil 

belajar lenih bermakna dan menumbuhkan ketrampilan pada diri 

peserta didik. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray telah banyak dilakukan. Terdapat beberapa kajian relevan yang 

berhubungan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

antara lain : 

1. Penelitian dilakukan oleh I Komang Adi Wijana, Gede Raga, dan I Wayan 

Suwatra (2014) dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Two Stay 

Two Stray Terhadap Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas V SD di Desa 

Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng”. Hasil dari penelitian 
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yang telah dilakukan adalah peserta didik yang telah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tipe Two Stay 

Two Stray memperoleh rata-rata tes hasil belajar  sebesar 32.54, sedangkan 

rata-rata skor hasil belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

konvensional sebesar 18.94. Persamaan penelitian ini yaitu pengaruh 

model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray terhadap hasil belajar peserta 

didik. Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dilaksanakan 

pada SD di desa Kaliasem dengan menggunakan eksperimen semu. 

Sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada kelas IV SD Negeri Kuripan 

03 dengan tujuan meningkatkan prestasi belajar peserta didik mata 

pelajaran IPS dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilatar 

belakangi oleh rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

dan guru masih menjadi pemeran utama dalam pembelajaran. Penelitian 

diharapkan dapat mengingkatkan hasil belajar peserta didik di desa 

Kaliasem.  

2. Penelitian oleh Stillin Kumape dengan judul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Terhadap Aktifitas dan 

Hasil Belajar Peserta didik Tentang IPA di SD Inpres Palupi”. Penelitian 

ini dilatar belakangi oleh permasalahan belajar peserta didik di SD Inpres 

Palupi khususnya kelas VI yang menganggap IPA sebagai ilmu hafalan 

dan sulit sehingga peserta didik kurang tertarik untuk belajar IPA. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray berpengaruh terhadap 
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aktivitas dan hasil belajar IPA dibandingkan dengan peserta didik yang 

belajar secara konvensional. Permasalahan yang terjadi pada SD Inpres 

Palupi adalah rendahnya prestasi belajar peserta didik, hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya aktifitas peserta didik saat pembelajaran 

berlangsung, menganggap pembelajaran tidak menarik dan membosankan. 

Hasil penelitian setelah dilakukan model pembelajaran Two Stay Two 

Stray, memiliki dampak positif dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray memiliki aktivitas yang lebih baik karena peserta didik 

bekerja sama untuk memaksimalkan individu aktif belajar. Penelitian 

Stillin Kumape relevan dengan penelitian ini, karena penelitian bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar peserta didik tentang IPA dan 

sedangkan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Komang, Gede, I Wayan (2014) dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran  Two Stay Two Stray Terhadap Hasil 

Belajar IPA Peserta didik Kelas V SD Desa Kaliasem Kecamatan Banjar 

Kabupaten Buleleng”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 

hasil belajar IPA yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray dengan peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional kelas V SD Desa Kaliasem Kecamatan Banjar. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan rata-rata skor hasi belajar IPA 

dengan menggunakann model pembelajaran Two Stay Two Stray adalah 

32,54, sedangkan yang menggunakan model pembelajaran konvensional 
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sebesar 18,94. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan antara hasil belajar konvensional dengan hasil pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray. Penelitian 

menunjukan bahwa penggunaan model Two Stay Two Stray dapat 

mengkondisikan peserta didik dalam lingkungan belajar yang nyaman. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat pelakasanaan dan jenis 

penelitian.  Penelitian Komang, dkk relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hasil belajar IPA dan jenis 

penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu, sedangkan penellitian 

ini adalah penelitian tindakan kelas dan bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. 

4. Penelitian oleh Dwi Sulisworo dan Fadiyah Suryani yang berjudul “ The 

Effect of Cooperative Learning, Motivation and Information Technology 

Literacy to Achievement”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh 

kelemahan pemahaman peserta didik mengenai mata pelajaravn fisika 

yang mengakibatkan prestasi belajar peserta didik yang rendah. Penelitian 

Dwi Sulisworo dan Fadiyah Suryani relevan dengan penelitian ini karena 

memiliki persamaan yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray terhadap hasil belajar peserta didik. Objek penelitian 

dilaksanakan pada peserta didik SMA dan pendekatan penelitian 

menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini dilakukan 

pada SD Negeri Kuripan 03 dengan menggunakan teknik Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray baik untuk 

meningkatkan prestasi peserta didik pada pembelajaran fisika daripada 

strategi konvensional.  
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C. Kerangka Pikir 

Kegiatan belajar merupakan sebuah kewajiban bagi seorang peserta 

didik, belajar merupakan suatu rangkaian interaksi yang dilakukan antara guru 

bersama peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Pencapaian tujuan pembelajaran terjadi apabila guru dan peserta didik dapat 

saling berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, keberhasilan interaksi 

dapat tercapai melalui penerapan model pembelajaran yang inovatif. Kondisi 

awal peserta didik terlihat pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

peserta didik kesulitan dalam memahami isi materi pembelajaran tematik yang 

menyebabkan belum maksimalnya prestasi belajar peserta didik. . Salah satu 

cara untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dapat dilakukan 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dengan bantuan media pembelajaran kartu pintar. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan 

bantuan media pembelajaran kartu pintar merupakan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan semua peserta didik terlibat secara langsung 

dan aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dengan bantuan media pembelajaran kartu pintar diharapkan 

membuat suasana kelas lebih menyenangkan dan peserta didik tertarik 

mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik.  

Perbaikan pembelajaran akan dilakukan dengan menggunakan daur 

siklus. Jika siklus pertama belum memenuhi syarat ketuntasan belajar, maka 

akan dilakukan tindakan pada siklus kedua. Siklus kedua yang telah 

dilaksanakan diharapkan dapat memenuhi syarat ketuntasan belajar peserta 

didik. Kondisi akhir setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
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Two Stay Two Stray dengan bantuan media pembelajaran kartu pintar dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Kerangka berpikir secara garis besar dapat disajikan pada gambar 2.1  

sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray  dengan bantuan 

media pembelajaran kartu pintar . 

Prestasi belajar Peserta didik 

yang menunjukkan nilai yang 

belum maksimal dan banyak 

yang mendapat nilai  bawah 

KKM. 

Siklus I 

Peserta didik melaksanakan 

pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dengan bantuan media 

pembelajaran kartu pintar. 

Evaluasi 

Refleksi 

Siklus II 

Peserta didik melaksanakan 

pembelajaran yang telah di 

refleksi dengan  menggunakan 

model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray dengan 

bantuan media pembelajaran 

kartu pintar 

Evaluasi 

Refleksi 

Kondisi akhir 

Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dengan bantuan media pembelajaran kartu pintar dapat meningktkan prestasi 

belajar peserta didik. 

 

Dilanjutkan pada siklus 

berikutnya jika hasil 

yang diinginkan belum 

tercapai. 
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