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Pendahuluan  

Sebagai bentuk kegiatan belajar mengajar saat ini, 

siswa dituntut dapat aktif mengikuti kegiatan belajar di 

sekolah. Siswa yang aktif apabila diberi kesempatan 

bertanya mereka tidak sungkan untuk bertanya 

mengenai materi yang belum mereka pahami dan ketika 

diberi pertanyaan oleh guru siswa yang aktif mau 

menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan siswa 

lainnya cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran. 

Selain itu, pada saat pembelajaran berlangsung masih 

ada beberapa siswa yang bermain dan berbicara dengan 

temannya sehingga pada saat pembelajaran siswa tidak 

fokus terhadap materi yang disampaikan oleh guru 

karena guru masih menggunakan model pembelajaran 

yang dominan digunakan adalah ceramah.   

Permasalahan lain yang dijumpai adalah materi 

biologi yang banyak hafalannya membuat siswa 

menjadi malas untuk belajar. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil nilai ulangan biologi, masih ada 65% siswa 

yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum 

(KKM) yang ditetapkan oleh sekolah. 

Adanya permasalahan-permasalahan yang dijumpai 

di kelas diduga disebabkan oleh menurunnya aktivitas 

belajar siswa dalam belajar biologi maka guru dituntut 

untuk lebih kreatif dan inovatif supaya dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga siswa tidak jenuh dan tertarik sehingga lebih 

aktif dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Salah 

satunya adalah dengan memilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan siswa. 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray 

merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan 

kepada siswa. Alasan penelitian menggunakan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray karena melatih siswa 

untuk aktif pada saat berdiskusi secara berkelompok 

serta melakukan kunjungan ke kelompok lain untuk 

saling bertukar informasi. Cara bertamu ini secara tidak 

langsung menjadikan siswa untuk aktif bertanya dan 

mempersiapkan jawabannya sehingga melatih 

komunikasi siswa. Selain itu siswa juga mendapat 

kesempatan untuk berinteraksi dengan teman satu kelas 

sehingga siswa lebih menikmati dan dapat menimbulkan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Pembelajaran model Two Stay Two Stray dalam 

penelitian ini mengacu pada Djamarah (2010:406) 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Kata kunci: Oral Activities, Emotional Activities, Two Stay Two Stray 

Abstrak 

Model pembelajaran merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap proses belajar dan hasil belajar siswa. Dalam 

pembelajaran masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu siswa kurang aktif, masih ada siswa yang 

berbicara dan bermain dengan temannya ketika pembelajaran berlangsung, dan siswa malas untuk belajar. 

Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui penerapan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray, melihat banyaknya siklus dalam meningkatkan oral activities dan 

emotional activities, dan besarnya peningkatan oral activities dan emotional activities pada kompetensi dasar 

7.1. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 2 

Minggir sebanyak 2 siklus. Subyek penelitiannya adalah siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Minggir. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa oral activities siswa meningkat dari 86,67% pada siklus I dan  

93,81 % pada siklus II. Emotional activities siswa juga meningkat dari 86,25 % pada siklus I dan siklus II 

97,08 %. 

Peningkatan Oral Activities dan Emotional Activities Siswa Kelas VII 
Melalui Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 
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a. Siswa bekerja sama mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dalam kelompok, satu kelompok 

terdiri dari empat siswa. 

b. Setelah selesai mengerjakan tugas dalam kelompok, 

dua orang dari masing-masing kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing 

bertamu ke kelompok lain 

c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi yang diperoleh 

dalam kelompok ke tamu yang berkunjung 

d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka 

sendiri dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain. 

e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja 

dari kelompok mereka sendiri dengan kelompok lain. 

      Penelitian dibatasi pada oral activities dan 

emotional activities karena menyesuaikan permasalahan 

yang ada pada siswa kelas VII B yaitu masih ada siswa 

yang kurang aktif dan malas untuk belajar. Oleh karena 

itu, penelitian difokuskan pada 2 aspek tersebut. 

Menurut Hamalik (2012:172) oral activities dan 

emotional activities merupakan contoh penggolongan 

aktivitas siswa oleh Paul B.Diedrich dari 177 macam 

daftar aktivitas siswa yang telah dibuatnya. Oral 

activities merupakan kegiatan siswa seperti 

mengemukakan suatu fakta/prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

Materi pelajaran yang dipilih pada kompetensi 

dasar ekosistem khususnya pada kompetensi dasar 7.1 

KTSP karena menyesuaikan kurikulum. Selain itu, pada 

materi tersebut masih ada siswa yang mengalami 

kesulitan membedakan perbedaan satuan-satuan 

ekosistem dan siswa kurang dapat menjelaskan 

keterkaitan komponen ekosistem. Kompetensi dasar 7.1 

KTSP adalah menentukan ekosistem dan saling 

hubungan antara komponen ekosistem. Materi 

ekosistem yang diajarkan meliputi komponen 

ekosistem, satuan-satuan ekosistem, hubungan antar 

komponen ekosistem. 

Berdasarkan uraian diatas dapat tujuan penelitian 

ini adalah untuk menerapan model pembelajaran Two 

Stay Two Stray  sesuai dengan sintak-sintak. 

Mengetahui  siklus yang dilakukan pada penerapan 

model pembelajaran Two Stay Two Stray  sampai 

terlihat tanda-tanda peningkatan oral activities dan 

emotional activities. Mengetahui peningkatan oral 

activities dan emotional activities? Sedangkan 

tujuannya adalah  untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray dapat dilakukan 

sesuai dengan sintak-sintak, untuk mengetahui 

banyaknya siklus yang dilakukan pada penerapan model 

Two Stay Two Stray sampai terlihat tanda-tanda 

peningkatan oral activities dan emotional activities, dan 

untuk mengetahui besarnya peningkatan oral activities 

dan emotional activities siswa. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 2 Minggir. Jumlah subjek penelitian 

adalah 20 siswa. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan April 2014. Penelitian ini merupakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas. Menurut Arikunto 

(2012:105) penelitian tindakan kelas meliputi tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan evaluasi. Teknik 

pengumpulan datanya dengan cara observasi dan 

metode tes. Sedangkan instrumen yang digunakan 

berupa lembar observasi dan soal tes pilihan ganda 

yang sebelumnya telah diuji validitasnya dengan 

validitas expert. 

Analisis data observasi mengacu pada Djamarah 

(2010:264) dengan menggunakan rumus : 

 P = 
N

F
 x 100 % 

Keterangan : 

F : Frekuensi indikator oral activities dan    

   emotional activities 

N : Jumlah siswa 

P : Jumlah nilai dalam persen 

Sedangakan analisis data tes menggunakan pola 

Djamarah (2010:306), adapun cara menganalisisnya 

yaitu dengan cara : 

M =  
N

X
 

Keterangan : 

M   = Mean (nilai rata-rata) 

∑X  = Jumlah nilai total yang diperoleh dari hasil  

   penjumlahan nilai setiap individu   

N   = Banyaknya individu 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

      Peningkatan terjadi pada semua indikator oral 

activities tetapi yang paling tinggi persentase 

ketercapaiannya adalah mengemukakan fakta, 

mengemukakan pendapat, dan diskusi yang tertera pada 

Tabel 1. Menurut Reid (2009:113) berbicara tidak bisa 

dipandang remeh tetapi penting memberikan kesempatan 

anak untuk berbicara. Beberapa orang tidak menyadari 

permasalahan sampai mereka benar-benar 

mengatakannya. 

Tabel 1. Perbandingan Hasil Observasi Oral Activities 

Siswa Siklus I dan Siklus II 

Aspek 

yang 

diamati 

Indikator 

Presentase (%) 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Oral 

Activities 

Mengemukakan 

suatu 

fakta/prinsip 

95 100 

Menghubungkan 

suatu kejadian 

73,33 95 

Mengajukan 

pertanyaan 

85 98,33 

Memberi saran 78,33 91,67 
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Aspek 

yang 

diamati 

Indikator 

Presentase (%) 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Mengemukakan 

pendapat 

95 100 

Wawancara 83,33 90 

Diskusi 96,67 100 

Interupsi 66,67 90 

Rata-Rata 84,17 94,54 

   Adanya oral activities siswa seperti 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan  

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan  interupsi, siswa akan mengalami proses 

berpikir. Menurut Khodijah (2014:117) berpikir 

merupakan proses penting yang terjadi di dalam belajar, 

karena tanpa berpikir atau memikirkan apa yang 

dipelajari seseorang tidak akan memperoleh pemahaman 

dan pengetahuan tentang yang dipelajarinya tersebut.  

Hasil Observasi Emotional Activities Siswa Siklus I 

dan Siklus II tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan Hasil Observasi Emotional 

Activities Siswa Siklus I dan Siklus II 

Aspek yang 

diamati 
Indikator 

Presentase (%) 

Siklus I Siklus II 

Emotional 

Activities 

Menaruh 

minat 

91,67 96,67 

 Gembira 85 98,33 

 Berani 85 96,67 

 Tenang 88,33 96,67 

Rata-Rata  86,25 97,08 

      Indikator yang paling tinggi persentase 

ketercapainnya adalah pada indikator gembira 98,33%. 

Menurut Meier dalam Khodijah (2014:145), 

kegembiraan belajar sering kali merupkan penentu utama 

kualitas dan kuantitas belajar yang dapat terjadi. 

Kegembiraan bukan berarti menciptakan suasana kelas 

yang ribut dan penuh hura-hura. Akan tetapi, 

kegembiraan berarti bangkitnya minat, adanya 

keterlibatan penuh dan terciptanya makna, pemahaman 

dan nilai yang membahagiakan pada diri siswa. 

   Indikator yang paling tinggi peningkatannya dari 

siklus I ke siklus II adalah tenang karena pada siklus II 

siswa tidak berbicara dengan temannya di luar materi 

dan tidak mengerjakan tugas lain. Perkembangan emosi 

merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran 

dan kesuksesan akhir dalam mengerjakan tugas (Reid, 

2009:106).   

 Ditinjau dari hasil observasi emotional activities 

siswa dalam pembelajaran biologi melalui penerapan 

model pembelajaran Two Stay Two Stray mengalami 

peningkatan pada tiap siklusnya dan termasuk dalam 

kriteria baik sekali/optimal karena persentase 

ketercapaiannya diantara 76% - 99%.  

      Menurut Meier (2002) dalam Khodijah 

(2014:143) emosi berpengaruh besar pada kualitas dan 

kuantitas belajar. Emosi yang positif dapat mempercepat 

proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih 

baik, sebaliknya emosi yang negatif dapat 

memperlambat belajar atau bahkan menghentikan sama 

sekali. Karena itu, pembelajaran yang berhasil harus 

dimulai dengan menciptakan emosi positif pada diri 

pembelajar.   

       Hasil observasi proses pembelajaran biologi 

pada Tabel 3. melalui penerapan model pembelajaran 

Two Stay Two Stray pada siklus I dan siklus II persentase 

keterlaksanaan proses pembelajaran adalah 100 %. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa indikator proses 

pembelajaran sepenuhnya terlaksana. Menurut Usman 

(2011:9) bahwa proses belajar mengajar siswa sebagian 

besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. 

Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu 

mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada 

pada tingkat optimal.  

Tabel 3. Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus I 

dan Siklus II 

Tahapan Siklus Jumlah Skor Persentase (%) 

Siklus I 13 100 

Siklus II 13 100 

 

Berdasarkan Tabel 4. hasil belajar ranah kognitif 

siswa pada pembelajaran biologi melalui penerapan 

model pembelajaran Two Stay Two Stray mengalami 

peningkatan. Rata-rata nilai siswa siklus I 71,02 

meningkat menjadi 86,08 rata-rata nilai siklus II. 

Berdasarkan data tersebut, pencapaian hasil belajar 

sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 85% siswa 

sudah mengalami ketuntasan belajar yaitu ≥ 75 sesuai 

dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Persentase ketuntasan belajar 

tersebut meningkat dari 50% siswa yang sudah 

mengalami ketuntasan belajar pada siklus I meningkat 

menjadi 85% pada siklus II. 

Tabel 4.  Perbandingan Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Siklus I dan Siklus II 

Tahapan 

Siklus 

Persentase ketuntasan 

belajar (%) 
Rata-Rata 

Siklus 1 50 71,02 

Siklus 2 85 86,08 

        Hasil belajar ranah kognitif siswa didapatkan 

dari evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir siklus 

yaitu berupa soal pilihan ganda yang sebelumnya telah 

divalidasi oleh 3 pakar yaitu pakar pendidikan, pakar 

pengukuran, dan pakar materi. Menurut Sugandi 

(2008:63) hasil belajar merefleksikan keleluasaan, 

kedalaman, dan kompleksitas (secara bergradasi) dan 

digambarkan secara jelas serta dapat diukur dengan 

teknik-teknik tertentu.  

      Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

Two Stay Two Stray dapat meningkatkan oral activities, 

emotional activities yang dapat berpengaruh pada hasil 

belajar siswa. Hal ini terbuktinya dengan adanya 

peningkatan oral activities, emotional activities, dan 

ranah kognitif pada siswa kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 2 Minggir pada kompetensi dasar 7.1 

menentukan ekosistem dan saling hubungan antara 

komponen ekosistem.   

       Penerapan model pembelajaran Two Stay Two 

Stray pada proses pembelajaran mampu menciptakan 
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suasana pembelajaran yang menyenangkan karena siswa 

dapat mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

temannya dengan saling membantu satu sama lain untuk 

memecahkan suatu persolan dan dapat mendapatkan 

informasi dari temanya. Selain dengan cara menjadi 

tamu dan tuan rumah secara tidak langsung menjadikan 

siswa aktif karena harus bertanya dan menjawab 

sehingga siswa dituntut berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan teman satu kelasnya sehingga siswa lebih 

menikmati proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil belajar. 

      Berdasarkan data hasil observasi oral activities, 

emotional activities, proses pembelajaran, dan data hasil 

evaluasi melalui penerapan model pembelajaran Two 

Stay Two Stray pada siswa kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 2 Minggir pada kompetensi dasar 7.1 

yaitu menentukan ekosistem dan saling hubungan antara 

komponen ekosistem dapat dikatakan berhasil. Karena 

proses pembelajaran sesuai dengan sintak-sintak model 

pembelajaran Two Stay Two Stray dan dapat 

meningkatkan oral activities dan emotional activities 

sehingga berpengaruh pada hasil belajar ranah kognitif 

siswa. 

 

Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 

siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Minggir 

melalui model pembelajaran Two Stay Two Stray pada 

kompetensi dasar 7.1 KTSP untuk meningkatkan oral 

activities, emotional activities, peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

pada siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 

Minggir dapat dilakukan sesuai dengan sintak-sintak 

oleh siswa. 

2. Penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

untuk meningkatkan  oral activities dan emotional 

activities siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 

Minggir dapat dilakukan dalam 2 siklus tindakan 

dengan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan adalah 

dengan melakukan manajemen waktu yang baik, 

mensosialisasikan kembali langkah-langkah model 

pembelajaran Two Stay Two Stray sehingga 

pembagian tugas siswa dalam kelompok jelas dan 

tidak saling menunjuk.  

3. Penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

menunjukkan adanya peningkatan oral activities, 

emotional activities. Oral activities pada siklus I 

84,17 % dan siklus II 94,54 %. Emotional activities 

siswa pada siklus I persentasenya 86,25 % dan siklus 

II 97,08 %. 

 

Saran 

Pada penelitian ini model yang digunakan hasilnya 

sudah baik. Kedepan saran dari peneliti jika penelitian 

dengan model seperti ini, sintak-sintak model 

pembelajaran dapat ditingkatkan, sehingga hasil belajar 

siswa dapat lebih maksimal. 
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