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Abstrak.Latar belakang penelitian ini yaitu rendahnya hasil belajar biologi siswa SMA Negeri 2 

Kota Jambi pada materi metabolisme  . Hal ini disebakan  banyak dari siswa menganggap bahwa 

belajar biologi sulit dipahami, oleh karena itu guru  harus menggunakan model pembelajaran 

yang tepat dalam setiap pembelajaran agar siswa aktif dalam belajar dan suasana kelas 

menyenangkan. Contoh model pembelajaran yang bisa  diterapkan dalam pembelajaran  adalah 

Model Pembelajaran Two Stay Two Stray  Berbasis Saintifik. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat pengaruh penggunaan model pembelajaran Two Stay Two Stray berbasis saintifik 

terhadap  hasil belajar biologi siswa pada materi metabolisme. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMA N  2 Kota Jambi, Tahun Ajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah  True Eksperimen. 

Sampel yang digunakan terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol. Pemberian 

perlakuan dilakukan pada kelas eksperimen dengan menerapkan model Two Stay Two Stray  

Berbasis Saintifik, sedangkan pada kelas kontrol menerapkan model diskusi . Pengambilan data 

menggunakan instrumen tes berupa pilihan ganda, angket dan pratikum disesuaikan dengan tiga 

aspek dari hasil belajar yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor serta telah diuji 

validitas dan realiabilitas. Hasil tes yang telah di dapat kemudian dianalisis. Uji hipotesis akan 

dilakukan menggunakan  uji-t. Adapun t-hitung hasil belajar kognitif adalah 6,78 dan t-tabel 

diperoleh 1,671 Untuk aspek afektif diperoleh t-hitung adalah 5,16 dan t-tabel adalah 1,671 

Untuk aspek psikomotor diperoleh t-hitung adalah 1,92 dan t-tabel adalah 1,671 Dari analisis uji 

hipotesis yang telah dilakukan terhadap data ketiga hasil belajar dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif penerapan model pembelajaran two stay two stray berbasis saintifik 

terhadap hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor dengan hasil analisis uji 

hipotesis tolak H0.  
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Abstract: The background of this research is the low learning outcomes of biology of students 

of SMA Negeri 2 Kota Jambi on metabolic materials. This is caused by many of the students 

assuming that learning biology is difficult to understand, therefore teachers should use 

appropriate learning models in each lesson so that students are active in learning and fun 

classroom atmosphere. An example of a learning model that can be applied in learning is Two 

Learning Two Stay Two Stray Based Scientific Model. This study aims to examine the effect of 

using Two Stay Two Stray-based learning model to the students' biology learning outcomes on 

metabolic materials. This research was conducted in SMAN 2 Kota Jambi, School Year 

2016/2017. This type of research is True Experiment. The sample used consisted of 2 classes, 

namely experiment and control class. The treatment was conducted in the experimental class by 

applying the Two Stay Two Stray Based Scientific model, while the control class applied the 

discussion model. Data collection using multiple choice test instruments, questionnaires and 

pratikum adapted to three aspects of the learning outcomes are cognitive aspects, affective 

aspects and psychomotor aspects and has tested the validity and realiabilitas. The results of tests 

that have been in can then be analyzed. Hypothesis testing will be done using the t-test. The t-

calculation of cognitive learning result is 6.78 and t-table obtained 1.671 For the affective aspect 

obtained t-count is 5.16 and t-table is 1.671 For the psychomotor aspect obtained t-count is 1.92 

and t-table is 1.671 . From the hypothesis test analysis that has been done to the data of the three 

learning outcomes can be concluded that there is a positive influence of the application of two 

stay two stray based scientific model to the students' learning outcomes on cognitive, affective 

and psychomotor aspects with the results of hypothesis analysis reject H0 

Key words: Learning Model Tw Stay Two Stray, Metabolic, Learning Outcomes 
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PENDAHULUAN  

Menurut  Undang-Undang nomor 23 

tahun 2003 (dalam Hasbullah, 2006:4) 

pendidikan merupakan usaha dasar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat.  

Keberhasilan proses pendidikan 

untuk  menghasilkan sember daya manusia 

yang berkualitas,ada beberapa faktor yang 

menjadi penentu untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang bekualitas yaitu, 

tenaga pendidik, kurikulum, manajemen 

pendidkan dan fasilitas sekolah dan peserta 

didik itu sendiri. Faktor-faktor ini akan 

menayatu dan menjadi wadah yang disebut 

dengan sekolah. Sekolah inilah terjadi  

proses belajar mengajar. 

Model yang digunakan guru dalam 

pembelajaran sangat berperan penting dalam 

proses belajar, dengan model two stay two 

stray, peserta didik akan mampu berkerja 

sama dalam kelompok  dan belajar dengan 

efektif dan siswa akan lebih aktif dan 

membaca materi yang telah diberikan  

gurunya, sehingga suasana belajar lebih 

menyenangkan. Pendekatan saintifik  peserta 

lebih percaya diri dalam belajar dan  

menjawab pertanyaan dari guru dan peserta 

didik lebih mudah mengingat pelajarannya, 

dan ingin membuktikan bahwa jika 

menggunakan model berpengaruh dalam 

hasil belajar siswa dan tidak banyak 

menggunakan waktu yang lama dan model 

dapat membuat suasana belajar lebih 

menyenangkan dan siswa tidak bosan dalam 

belajar. 

Menurut Daryanto (2014:53) 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

dapat mengembangkan karakter siswa, 

melibatkan proses-proses kognitif yang 

potensial dalam merangsang perkembangan 

intelek siswa, khususnya keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran sehingga menciptakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(Student Center Learning). 

Biologi adalah salah satu mata  

pelajaran yang diajarkan disekolah 

menengah atas,berdasarkan observasi dari 

sekolah di SMA 2 Kota Jambi  dan 

wawancara terhadap gurunya ternyata setiap 

pembelajaran tidak menggunakan model 

pembelajaran, karena ketika model 

dilaksanakan dalam pembelajaran hanya 

banyak menghabiskan waktu  dan  metode 

yang digunakan adalah metode diskusi disini 

mengakibatkan siswa merasa bosan dan 

tidak tertarik dalam belajar dan kurang 

disenangi dan diminati, hal ini menyebabkan  

proses pelajaran kurang tercipta suasana 

belajar  yang kurang kondusif  dan kendala 

belajar di SMA 2 kota Jambi adalah 

kurangnya buku dalam setiap pembelajaran 

dan setiap siswa mencari sendiri bukunya 

dan kebanyakan siswa tidak mempunyai 

buku jadi siswa yang tidak mempunyai buku 

dan hanya browsing lewat hp, dan metode 

yang sering digunakan adalah diskusi 

terpimpin setelah diwawancara guru tidak 

pernah menggunkan model two stay two 

stray  dan sebagian siswa tidak mengerjakan 

tugasnya  yang membuat hasil belajarnya 

rendah  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah True-eksperimen 

dengan desain  Posttest  Only  Control  

Design.  Menurut  Sugiyono  (2015:112)   

dalam desain ini terdapat dua kelompok 

yang dipilih secara random. 

Penelitian  eksperimen  bertujuan   

untuk    menyelidiki      kemungkinan  sebab 

akibat dengan cara mengenakan kepada 

suatu atau lebih kondisi perlakuan dan 
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membandingkan  hasilnya dengan sesuatu 

atau lebih kelompok kontrol. 

Untuk memperoleh sampel dari 

populasi digunakan teknik simplerandom 

sampling. Teknik ini digunakan apabila 

populasi dianggap homogen. Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII 

MIA.4 sebagai kelas eksperimen dan siswa 

kelas XII MIA.2  sebagai kelas kontrol pada 

semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

Menurut Sugiyono (2015:118) sampel 

merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Jadi sampel adalah sebagian dari 

populasi atau wakil dari populasi yang 

diteliti. Menurut Arikunto (2014:174) 

sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. 

 

Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan memberikan 

soal posttest setelah selesai proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada materi metabolisme . 

Soal yang digunakan adalah soal yang telah 

diuji coba dan telah memenuhi syarat 

kriteria validitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda dan reliabilitas. Selain itu juga 

digunakan lembar angket untuk penilaian 

afektif dan lembar unjuk kerja untuk 

penilaian psikomotor Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik, dimana peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data 

dari sumber yang sama (Sugiyono, 

2014:330).Pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti menggunakan 4 teknik 

yaitu: observasi, angket, wawancara dan 

dokumentasi. 

Instrumen Penelitian 
 Tes merupakan alat atau prosedur 

yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan 

cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan (Arikunto, 2010:53). Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat 

lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok (Arikunto, 

2014:193). Dalam penelitian ini, instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data 

hasil belajar pada aspek kognitif kedua kelas 

sampel adalah tes soal objektif pilihan 

ganda. 

Cara mengolah skor tes pilihan ganda adalah 

dengan rumus (Arikunto, 2010:193): 

𝑠𝑘𝑜𝑟

=  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
𝑥 100% 

 Angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2014:199). Dalam 

penelitian ini angket yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa pada aspek 

afektif dimana teknik penilaian yang 

digunakan adalah penilaian diri. Skala yang 

digunakan adalah skala likert. Menurut 

Sugiyono (2014:134) Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala ini disusun dalam 

pernyataan dan skala penilaian dibuat 

dengan rentangan dari 1 sampai dengan 5 

butir pernyataan serta skor jawaban yaitu 

Sangat Setuju (SS) =5, Setuju (S) = 4, Ragu-

ragu (RR) =3, Tidak Setuju (TS)= 2, dan 

Sangat Tidak Setuju (STS) =1.  

Selanjutnya untuk uji normalitas dan 

uji homogenitas, nilai afektif dikonfirmasi 

dengan rumus: 

Nilai afektif =
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 𝑥 100 

Setelah itu dilakukan uji lanjut untuk 

menguji hipotesis. 

Menurut Arikunto (2010:207) 

menjelaskan soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 
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Besarnya indeks kesukaran soal ditentukan 

dengan rumus: 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Menurut Arikunto (2010:213) untuk 

menentukan daya beda butir soal digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA - PB 

Sebuah tes dapat dikatakan valid 

apabila tes tersebut dengan secara tepat, 

benar, secara sahih, atau secara absah dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Untuk mengukur pengujian validitas 

instrumen digunakan rumus (Arikunto, 

2010:79). 

𝛾𝑝𝑏𝑖𝑠 =
𝑀𝑃 −  𝑀𝑡

𝑆𝐷𝑡
 
𝑝

𝑞
 

Suatu instrumen penelitian dikatakan 

mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, p   

apabila tes yang dibuat mempunyai hasil 

yang konsisten dalam mengukur yang 

hendak diukur. Ini berarti semakin reliabel 

suatu tes memilik persyaratan maka semakin 

yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam 

hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama 

ketika dilakukan kembali. Untuk 

menentukan indeks reliabilitas dipergunakan 

rumus KR-20 (Arikunto, 2013:115) 

𝑟11 =   
𝑘

𝑘 − 1
  

𝑆𝐵2 −   𝑝𝑞

𝑆𝐵2
  

 

Teknik Analisis data 

Untuk menguji kenormalan data 

digunakan uji liliefors Menyusun skor hasil 

belajar dari skor terendah sampai skor 

tertinggi. 

      Z1 = 
𝑥𝑖−𝑋 

𝑠
 

 Tujuan melakukan uji homogenitas 

adalah untuk melihat seragam atau tidaknya 

variasi sampel yang diambil dari populasi 

yang sama. Untuk menentukan homogenitas 

digunakan rumus (Gani dan Amalia, 

2015:53)  

         F = 
𝑆𝐴

2

𝑆𝐵
2  

 

Pengujian hipotesis digunakan uji t. 

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang 

digunakan adalah kesamaan dua rata-rata 

dengan uji satu pihak yaitu pihak kanan. 

Oleh karena itu dapat dirumuskan pasangan 

hipotesis nol dan tandingannya yaitu : 

H0 : μ1 =  μ2 

H1 :μ1>μ2 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 4.5 Rata-rata dan Simpangan Baku Hasil Pos-

test 

Kelas Jumlah 

Peserta 

Rata-

rata 

Simpangan 

Baku 

Eksperimen 32 81,25 7,88 

Kontrol 32 70,52 8,97 

  Tabel 4.6 Uji Normalitas Nilai Post-test 
Kelas Jumlah 

peserta 

tes 

Lo Lt Keterangan 

Eksperimen 32 -

0.12 

0,15 Normal 

Kontrol 32 -

0,10 

0,15 Normal 

           Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa Lo <  

Ltabel. Berdasarkan tabel tersebut maka 

ditegaskan bahwa kedua sampel 

berdistribusi normal. Uji Homogenitas 

yang digunakan adalah uji Fisher. Setelah 

dilakukan perhitungan diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 

0,87 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,82 dapat dilihat bahwa 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   sehingga dapat ditegaskan 

data tersebut normal. Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa Lo <  Ltabel. Berdasarkan tabel tersebut maka ditegaskan bahwa kedua sampel berdistribusi normal. Uji Homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,87 1,82. 

 Tabel 4.7 Uji Hipotesis Hasil Belajar Kognitif 

 Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa 

thitung> ttabel yaitu 6,78 >1,671 , maka H1 

diterima. Sehingga dapat ditegaskan  bahwa 

rata-rata hasil belajar biologi siswa melalui 

model pembelajaran Two Stay Two Stray 

berbasis saintifik memiliki perbedaan.  
 Tabel 4.8 Rata-rata dan Simpangan Baku Hasil 

Belajar Afektif 

Kelas N 𝑺𝒊
𝟐 𝑺𝒈𝒂𝒃 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keter

angan 

Eksperim

en 

3

2 

62,1

0 
8

4,

4 

6,

7

8 

1,6

71 

H1 

diteri

ma 
Kontrol 3

2 

80,4 
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Kelas Jumlah 

peserta 

Rata-

rata 

Simpangan 

baku 

Eksperimen 32 85.5 9,27 

Kontrol 32 74.45 8,49 

 Tabel 4.9 Uji Normalitas Hasil Belajar Afektif 

Kelas Jumlah 

peserta 

tes 

Lo Lt Keterangan 

Ekperimen 32 0,10 0,15 Normal 

Kontrol 32 0,12 0,15 Normal 

  
 Tabel 4.10 Uji Hipotesis Hasil Belajar Afektif 

 Berdasarkan Tabel 4.10 bahwa 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 5,16 > 1,671, maka H1 

diterima. Dapat ditegaskan bahwa rata-rata 

hasil belajar biologi siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan model 

Two Stay Two Stray berbasis saintifik 

memilki perbedaan rata-rata hasil belajar 

dengan model pembelajaran diskusi pada 

aspek afektif. Berdasarkan Tabel 4.9 

terlihat bahwa Lo < Lt, hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas sampel 

berdistribusi normal 
 Tabel 4.11 Rata-rata Simpangan Baku Hasil 

Belajar Psikomotor 

Kelas Jumlah 

peserta 

Rata-

rata 

Simpangan 

baku 

Eksperimen 32 88,96 7,21 

Kontrol 32 85,52 7,74 

 
Tabel 4.12 Uji Normalitas Hasil Belajar Psikomotor 

Kelas Jumlah 

peserta 

Lo Lt Keteranga

n 

Eksperime

n 

32 -

0,

13 

0,1

5 

Normal 

Kontrol 32 -

0,

10 

0,1

5 

Normal 

 Berdasarkan Tabel di atas terlihat 

bahwa Lo< Ltabel. Hal ini dapat ditegaskan 

bahwa kedua kelas sampel berdistribusi 

normal 

 
Tabel 4.13 Uji Hipotesis Hasil Belajar Psikomotor 

Kelas N 𝑺𝟏
𝟐 𝑺𝒈𝒂𝒃 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keteran

gan 

Eksperi

men 

3

2 

5,4

6 7,4

7 
1,92 

1,6

71 

H1 

diterima Kontrol 3

2 

9,9

9 

 Berdasarkan Tabel 4.13 dapat 

dilihat bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 1,92 > 

1,671 maka H1 diterima. Dapat ditegaskan 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil 

belajar siswa yang menerapkan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray berbasis 

saintifik dengan siswa yang belajar melalui 

model pembelajaran diskusi pada aspek 

psikomotor. 
 Gambar 4.1 Diagram Rata-Rata Hasil Belajar 

Aspek Kognitif Kelas Sampel 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisma (2003:17) model 

pembelajaran Two Stay Two Stray 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

karena melalui diskusi bertukar informasi 

semakin memperluas informasi yang 

didapat oleh siswa sehingga siswa dapat 

menganalisis dan mengola konsep secara 

lebih mendalam, selain itu kemampuan 

komunikasi siswa juga akan terlatih 

sehingga proses diskusi antar siswa dapat 

berjalan secara aktif dan lebih lanjut lagi  

(Trianto, 2007) menambahkan bahwa 

model TSTS dalam pembelajaran dampak 

positif  bagi siswa yang hasil belajaranya 

Kelas n 𝑺𝒊
𝟐 𝑺𝒈𝒂𝒃 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keter

anga

n 

Ekspe

rimen 

32 85,93 

8,89 
5,1

6 

1,

67

1 

H1 

diteri

ma 
Kontr

ol 

32 74,5 

81,25 

70,25 
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rendah sehingga mampu memberikan 

peningkatan hasil yang signifikan. 

Pembelajaran  kooperatif bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi siswa.  

 
 Gambar 4.2 Diagram Rata-Rata Hasil Belajar 

Aspek Afektif Kelas Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian angket dilaksanakan 

ketika selesai proses belajar mengajar 

diamana  siswa menilai dirinya, sehingga 

hasil belajar yang diperoleh berbeda secara 

signifikan. Ini didukung dengan pendapat  

Lie ( 2008 : 98 ) yang menyebutkan bahwa 

pembelajaraan  kooperatif metode TSTS 

mampu menjembatani adanya suatu 

komunikasi antar sesama anggota 

kelompok sehingga pada akhirnya siswa 

mampu bersikap jujur, obyektif, terbuka, 

kritis, dan dapat bekerja sama sengan 

teman yang lainya. 

Menurut (Indriyani, 2011) bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari manusia saling 

bergantung satu sama lainnya, proses TSTS 

ini benar-benar mengharapkan siswa lebih 

inovatif, aktif dan intensif dalam 

pembelajaran dan model pembelajaran 

TSTS mengorientasi kerjasama kepada 

siswa merupakan  cara yang baik dalam 

proses belajar sangat antusias karena tidak 

hanya kerjasama antar teman tetapi juga 

dengan kelompok lain. Dalam memberi dan 

memperoleh informasi siswa 

mengutamakan kerjasama dalam kelompok, 

berinteraksi, saling mengajar sesama teman 

dalam kelompok dengan pengetahuan yang 

bervariasi, setelah informasi diperoleh 

maka akan dipertanggung jawabkan 

dihadapan kelas untuk mempersentasikan 

yang telah didapat 
  

Gambar 4.3 Diagram Rata-Rata Hasil Belajar Aspek 

Psikomotor Kelas Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa 

H1 diterima yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh dalam penerapan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray berbasis 

saintifik terhadap hasil belajar siswa pada 

aspek psikomotor. Ini juga terlihat dari 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini juga 

disebabkan penilaian hasil belajar 

psikomotor tidak dilihat hanya dari 

keterampilan siswa dalam membuat tape, 

menarik kesimpulan serta melakukan 

presentasi hasil pengamatan, dan penilaian 

juga melihat kesiapan siswa untuk menerima 

pelajaran serta melihat siswa melakukan 

langkah-langkah praktikum dengan benar. 

Menurut Miller dan Polito ( 

1999:151 ) yang memukakan bahwa 

pembelajaran TSTS merupakan model 

pembelajaran interaktif antar sesama siswa 

70,25 70,25 

84,25 

70,52 
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maupun  siswa dengan guru, model ini tidak 

hanya mempengruhi hasil kognitif tapi juga 

psikomotor (Kunny, 2015:5) pemilihan 

model yang tepat dapat menciptakan 

suasana dalam belajar lebih nyaman dan 

menyenangkan sangatlah berpengaruh untuk 

belajar dan keterampilan siswa. (Asmani, 

2016:54) tujuan terakhir dari pembelajran 

kooperatif  ialah mengajarkan para siswa 

mengenai keterampilan kerja sama dan 

kolaborasi. Keterampilan kerja sama 

mengacu pada keterampilan yang sangat 

bermanfaat  dalam kehidupan rill, selain itu 

belajar berkolaborasi dengan orang lain 

berarti menghargai potensi: berkomunikasi, 

mengelami perasaan kejiwaan, dan 

menalitas orang lain, serta berani 

menunjukkan kebolehan dihadapan orang 

lain. Para siswa juga rajin mengitropeksi 

kemampuan sendiri serta mempunyai 

semangat menggelora untuk belajar dan 

mengembangkan diri semaksimal mungkin. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan uji 

hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan 

1. Model pembelajaran Two Stray Two 

Stray berbasis saintifik 

berpengaruhpositif terhadap hasil 

belajar biologi pada siswa kelas XII 

SMA 2 Negeri Kota Jambipada aspek 

kognitif  

2. Model pembelajaran Two Stray Two 

Stray berbasis saintifik 

berpengaruhpositif terhadap hasil 

belajar biologi pada siswa kelas XII 

SMA 2 NegeriKota Jambi pada aspek 

afektif 

3. Model pembelajaran Two Stray Two 

Stray berbasis saintifik 

berpengaruhpositif terhadap hasil 

belajar biologi pada siswa kelas XII 

SMA 2 NegeriKota Jambi pada aspek 

psikomotor 

 

SARAN 

1.   Guru diharapkan dapat menerapkan 

model pembelajaran Two Stay Two 

Stray berbasis saintifik dalam proses 

pembelajaran biologi. Hal ini 

dikarenakan model pembelajaranTwo 

Stay Two Stray  berbasis saintifik 

dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa secara 

individu sehingga hasil belajar yang 

diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2.   Peneliti hanya melakukan penelitian 

pada materi metabolisme . Jadi 

peneliti berharap adanya penelitian 

lanjutan mengenai model 

pembelajaran Two Stay Two Stray  

berbasis saintifik pada materi lainnya. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Arikunto. S. 2014. Dasar-dasar Evaluasi 

Pendidikan. Jakarta:Bumi Aksara 

Daryanto, 2014. Pembelajaran 

Tematik,Terpadu, Terintegrasi 

(Kurikulum 2013). Jogjakarta : 

Gava Media 

Hasbullah. 2006. Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan. Jakarta: RajaGrapindo 

Persada 

Huda, Miftahul. 2011. Cooperative 

Learning. Yogyakarta : Pustaka 

Belajar 

Indriyani. 2011. Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Dengan Model 

Pembelajaran. Semarang  

Kuny, fajar. 2012 Cooperative 

Learning.Yogyakarta : Universitas 

Negeri Jakarta 

 



Azmita  (RRA1C413001) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 10 

 

Kokasih. 2014. Strategi Belajar dan 

Pembelajaran. Bandung : Yrama 

Widya 

Lie, Anita 2007. Strategi Pembelajaran 

Inovatif. Jakarta : PT Bumi Aksara 

 

Majid Abdul. 2014. Pembelajaran Tematik 

Terpadu. Bandung : PT Remaja   

           Rosdakarya  

 

Miller, G dan Polito, T. 1999. The Effect 

Cooperative Learning Team Compositions   

On Selected Learner Outocomes. Journal Of 

Agricultur   Education.Vol.40. 11999 

 

Prisma. R . G 2006. Upaya Meningktkan 

konsep Biologi dengan Menggunkan Model 

Pembelajaran . Padang Panjang, Biologi 

Padang . Vol 3. No 1 

 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian 

Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D).Bandung: Alfabeta 

                      2015.Memahami Penelitian 

Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Slavin, Robert 2010. Cooperative Learning 

Teori, Riset dan Praktik. Bandung : 

Nusa Media 

Tritanto. 2007. Mode-Model Pembelajaran 

Inofatif, Berrorientasi, 

Konstruktuvisrtik. Jakarta : Prestasi 

Pustaka  

 

 

 

 

 

 


