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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil observasi awal bahwa kemampuan menjelaskan 

dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan masih dibawah KKM 

karena dalam pembelajaran siswa pasif, proses pembelajaran cenderung monoton sehingga 

tujuan pembelajaran yang dicapai kurang maksimal.  

Permasalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kemampuan menjelaskan 

dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan tanpa menggunakan model 

pembelajaran two stay two stray pada siswa kelas IV SDN Tertek 3 Kabupaten Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018? (2) Bagaimanakah kemampuan menjelaskan dampak pengambilan bahan 

alam terhadap pelestarian lingkungan  dengan menggunakan model pembelajaran two stay 

two stray (TS-TS) pada siswa kelas IV SDN Tertek 3 Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018? (3) Adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran two stay two stray 

terhadap kemampuan menjelaskan dampak pemgambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan  pada siswa kelas IV SDN Tertek 3 Kabupaten Kediri tahun ajaran 2017/2018?.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Kemampuan siswa menjelaskan 

dampak pengambilan bahan alam tanpa menggunakan model pembelajaran two stay two stray 

mendapat nilai rata-rata 73,68. Jadi kemampuan siswa kelas IV SDN Tertek 3 dalam 

menjelaskan dampak pengambilan bahan alam tanpa menggunakan model pembelajaran two 

stay two stray masih dibawah KKM. (2) Kemampuan siswa menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam dengan  menggunakan model pembelajaran two stay two stray 

mendapat nilai rata-rata 85,68. Jadi kemampuan siswa kelas IV SDN Tertek 3 dalam 

menjelaskan dampak pengambilan bahan alam dengan  menggunakan model pembelajaran 

two stay two stray mengalami peningkatan diatas KKM. (3) ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan model pembelajaran two stay two stray terhadap kemampuan menjelaskan 

dampak pengambilan bahan alam pada siswa kelas IV SDN Tertek III Kabupaten Kediri 

tahun ajaran 2017/2018 hal ini dapat dilihat dari perbandingan perolehan nilai rata-rata 

menggunakan model pembelajaran two stay two stray dibanding pembelajaran tanpa 

menggunakan model pembelajaran two stay two stray adalah 85,68>73,68 

 

KATA KUNCI  : Two Stay Two Stray, Ilmu Pengetahuan Alam 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan dasar atau Sekolah 

Dasar merupakan momentum awal bagi 

anak untuk meningkatkan kemampuan 

dirinya. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan siswa yaitu 

dengan belajar. Menurut pendapat 

(Slametto, 2010) Belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Menurut 

(Sardiman, 2012) Belajar dalam 

pengertian luas dapat diartikan sebagai 

kegiatan psikofisik menuju ke 

perkembangan pribadi seutuhnya. 

Kemudian dalam arti sempit, belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan 

materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebagian kegiatan menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya.  

Menurut pendapat (Alfi Laila, 

2015)  Belajar merupakan proses 

perubahan perilaku yang diperoleh 

melalui pengalaman yang dialami 

sendiri dan berdasarkan pada 

lingkungan. Lingkungan yang dimaksud 

bisa berupa lingkungan sekolah, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan 

masyarakat. 

Selain kegiatan belajar, 

pembelajaran merupakan kegiatan yang 

sangat diperlukan oleh setiap individu, 

melalui kegiatan pembelajaran, maka 

setiap individu tersebut akan dapat 

berkembang dengan baik. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan oleh 

guru kepada peserta didik agar peserta 

didik dapat memperoleh ilmu dan 

pengetahuan. 

Proses pembelajaran sangat 

mempengaruhi hasil yang didapat oleh 

setiap peserta didik. Menurut pendapat 

(Susanto, 2013) Pembelajaran yang 

diidentikkan dengan kata “mengajar” 

berasal dari kata “ajar”, yang berarti 

petunjuk yang diberikan kepada orang 

supaya diketahui. Kata pembelajaran 

yang semula diambil dari kata “ajar” 

ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” 

menjadi “pembelajaran”, diartikan 

sebagai proses, perbuatan, cara 

mengajar, atau mengajarkan sehingga 

anak didik mau belajar. 

Setelah melakukan pembelajaran 

maka siswa akan memperoleh hasil 

belajar. Menurut (Hamalik, 2006) ”hasil 

belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah 

laku pada  orang tersebut”. Secara 

sederhana, yang dimaksud dengan hasil 

belajar siswa adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. 

Berdasarkan hasil observasi siswa 

kelas IV di SDN Tertek 3  khususnya 

mata pelajaran  IPA masih tergolong 
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rendah. Masih banyaknya siswa yang 

mengikuti remedial, karena hasilnya 

tidak mencapai nilai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Dibuktikan dari siswa 

yang berjumlah 44 anak, sebanyak 40 

persen siswa belim mampu 

menyebutkan dampak pengambilan 

bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan, dan sebanyak 30 persen 

siswa belum mampu mengidentifikasi 

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan. 

Artinya, dari keseluruhan siswa baru 30 

persen siswa yang menguasai materi  

Rendahnya hasil belajar tersebut 

disebabkan karena kurangnya aktivitas 

siswa saat pembelajaran berlangsung, 

menganggap pembelajaran tidak 

menarik dan membosankan. Siswa tidak 

dilibatkan langsung dalam proses 

belajar mengajar. Siswa cenderung pasif 

karena hanya mendengar, menulis dan 

menerima informasi-informasi dari 

guru. Model yang digunakan guru 

cenderung pasif dan kurang kreatif, dan 

kurangnya keaktifan siswa dalam 

bertanya tentang materi juga menjadi 

salah satu faktor penyebab hal ini 

terjadi. Menurut (Weil and Joice, 2016) 

berpendapat bahwa “Model 

pembelajaran adalah cara membangun 

asuhan dan menstimulasi ekosistem di 

mana di dalamnya para siswa belajar 

dengan berinteraksi dengan komponen-

komponennya “. Menurut pendapat  

(Fathurrahman, 2015) mengemukakan 

bahwa ciri-ciri model pembelajaran 

sebagai berikut. 

1. Adanya keterlibatan intelektual 

emosional peserta didik secara aktif 

dan kreatif selama mengalami, 

menganalisis, berbuat, dan 

pembentukan sikap. 

2. Adanya keikutsertaan peserta didik 

secara aktif dan kreatif selama 

pelaksanaan model pembelajaran. 

3. Guru bertindak sebagai fasilitator, 

koordinator, mediator, dan motivator 

kegiatan belajar peserta didik. 

4. Penggunaan berbagai metode, alat, 

dan media pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, model 

pembelajaran yang digunakan adalah 

two stay two stray (TS-TS). (Miftahul 

huda, 2013) Two Stay Two Stray (TS 

TS) merupakan salah satu dari model 

pembelajaran kooperatif dengan cara 

membagi siswa dalam beberapa 

kelompok untuk mengerjakan tugas 

atau memecahakan masalah tertentu. 

Model pembelajaran ini bisa digunakan 

pada semua mata pelajaran dan untuk 

semua tingkat usia anak didik. Model 

pembelajaran ini juga melatih siswa 

untuk bersosialisasi dengan baik, karena 

dalam melakukan pembelajaran 

menggunakan model Two Stay Two 

Stray (TS-TS) siswa di tuntut untuk aktif 

dalam kerja kelompok. Sehingga secara 

otomatis siswa akan saling 
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bersosialisasi dengan teman yang 

berbeda kelompok dengannya.  

Mata pelajaran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kemampuan Menjelaskan Dampak 

Pengambilan Bahan Alam Terhadap 

Pelestarian Lingkungan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis 

memilih judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Two Stay Two Stray 

Terhadap Kemampuan Menjelaskan 

Dampak Pengambilan Bahan Alam 

Terhadap Pelestarian Lingkungan Siswa 

Kelas IV Semester II SDN Tertek 3 

Kabupaten  Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018. 

II. METODE 

Metode penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen Dalam penelitian 

eksperimen terdapat perlakuan 

(treatment). Menurut (Sugiyono, 2016) 

metode penelitian eksperimen dapat 

diartikan sebagai “metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.” 

Dalam penelitian ini 

menggunakan Quasy eksperimental 

design (Nonequivalent Control Group 

Design). adalah sebagai berikut:  

 

 

 

Gambar Nonequivalent Control Group 

Designs (Sugiyono,2016: 116) 

Keterangan : 

O1: Kelompok yang diberi perlakuan 

dengan menggunakan model Two 

Stay Two Stray  

O3:  Kelompok yang tidak diberi 

perlakuan model Two Stay Two 

Stray  

X:  Perlakuan menggunakan Two Stay 

Two Stray. 

_ :  Tidak diberi perlakuan Two Stay 

Two Stray. 

O2: Pengaruh penggunaan perlakuan 

menggunakan model Two Stay Two 

Stray  

O4: Pengaruh tanpa perlakuan 

menggunakan model Two Stay Two 

Stray 

Dalam desain ini terdapat dua 

kelompok tetapi tidak dipilih secara 

random (R). Kelompok pertama 

diberikan perlakuan dengan model (X) 

dan kelompok lain tidak. Kelompok 

yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen, sedangkan yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelompok 

control. Kemudian desain 

Nonequivalent control group designs.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

PEMBAHASAN 

O1 X O2 

O3 ___ O4 
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Gambar 1. Grafik Posttest Kelas 

Kontrol 

berdasarkan gambar nilai 

posttest kemampuan menjelaskan 

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan nilai 

tertinggi terletak pada pada nilai 85 

yang diperoleh oleh 3 siswa. Sedangkan 

nilai terendah terletak pada nilai 70 

yang diperoleh oleh 7 siswa. Sedangkan 

untuk nilai rata-rata pada hasil belajar 

siswa tentang materi menjelaskan 

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan tanpa 

menggunakan model pembelajaran two 

stay two stray adalah mean 73.6818, 

median 65 dan standar deviasi 5,18594 

dengan nilai KKM untuk mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu 75. 

Sehingga rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa sebelum mencapai KKM yang 

telah ditentukan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

belum tercapai. 

 

Gambar 2. Grafik Posttest Kelas 

Eksperimen 

Berdasarkan gambar nilai posttest 

kemampuan menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan melalui 

penggunaan model pembelajaran 

pembelajaran two stay two stray nilai 

tertinggi terletak pada nilai 100 yang 

diperoleh oleh 2 siswa. Sedangkan nilai 

terbanyak terletak pada nilai 85 yang 

diperoleh oleh 10 siswa. Nilai rata-rata 

yang didapat siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran two 

stay two stray tentang materi 

kemampuan menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan yaitu mean 

85.6818, median 85, dan standar deviasi 

6,60005 dengan nilai KKM mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yaitu 75. Sehingga nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa sudah mencapai KKM 

yang telah ditentukan. 
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Tabel Hasil Uji-t dengan Independen 

ttest 

 

Pada pengujian nialai t hitung 

diperoleh nilai sebesar 5,057 atau di atas 

nilai t tabel dalam taraf signifikan 5% 

dengan nilai 2,010 (t hitung 5,057 > t 

tabel 2,010). Nilai sig 2-tailed 

menunjukkan angka 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 sehingga Ha diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model 

pembelajaran two stay two stray terhadap 

kemampuan menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan pada siswa kelas 

IV SDN Tertek 3. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan uji 

hipotesis sebagaimana dikemukakan pada 

bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan tanpa 

menggunakan model pembelajaran 

Two Stay Two Stray kelas IV SDN 

Tertek 3 Kabupaten Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018 masih kurang dari 

KKM <75 (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). Hal ini terbukti dengan nilai 

dari rata-rata kelas yang masih 

dibawah KKM (75) yaitu 73,68.  

2. Kemampuan menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Two Stay Two Stray kelas IV SDN 

Tertek 3 Kabupaten Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018 lebih dari KKM 

>75 (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Hal ini terbukti dengan nilai dari rata-

rata kelas yang lebih dari KKM (75) 

yaitu 85,68. 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan menjelaskan 

dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan 

dengan menggunakan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray 

pada siswa kelas IV SDN Tertek 3 

Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari 

perbandingan perolehan nilai rata – 

rata siswa tanpa menggunakan model 

pembelajara two stay two stray dengan 

siswa yang menggunakan model 
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pembelajaran two stay two stray yaitu 

85,68 > 73,68. 
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