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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two 

Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Siswa Pada Materi 

Teorema Pythagoras Siswa Kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar” ditulis oleh Anita 

Dwi Ningsih, NIM. 17204163003  pembimbing Nurcholis, S.Pd. 

Kata Kunci: Two Stay Two Stray (TSTS), hasil belajar dan motivasi. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kuranya motivasi belajar dan 

rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh 

kegiatan belajar mengajar di kelas yang masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Yang membuat siswa pasif dan pembelajaran membosankan. 

Sehingga peneliti menggunakan model pembelajaran two stay two stray dimana 

nantinya siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga memungkinkan 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil 

belajar pada materi Teorema Pythagoras siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar. 2) 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray terhadap motivasi belajar pada materi Teorema Pythagoras siswa 

kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar. 3) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar dan 

motivasi pada materi Teorema Pythagoras siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuntitatif. Jenis 

penelitian ini Quasi Eksperimental Design. Populasi pada penelitian ini adalah 

kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian 

adalah kelas VIII sebagai kelas ekperimen (31 siswa) dan kelas VIII B sebagai 

kelas kontrol (33 siswa). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 

angket dan dokumentasi. Data penelitian ini diambil dari nilai Post-Test, dan 

angket motivasi yang kemudian dianalisis menggunakan uji MANOVA. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar pada materi 

Teorema Pythagoras siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar, pada taraf signifikansi 

sebesar 0,00. 2) Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two stay two 

stray terhadap motivasi pada materi Teorema Pythagoras siswa kelas VIII MTsN 

1 Kota Blitar, pada tarif signifikansi sebesar0,002.3) Ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray terhadap hasil belajar dan 

motivasi pada materi Teorema Pythagoras siswa kelas VIII MTsN 1 Kota Blitar, 

pada taraf signifikansi sebesar 0,000. 
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ABSTRACK 

Thesis with the title "The Effect of Two Stay Two Stray (TSTS) 

Cooperative Learning Model Against Student Learning Outcomes and Motivation 

on the Pythagorean Theorem Material of Class VIII Students in MTsN 1 Blitar 

City" was written by Anita Dwi Ningsih, NIM. 17204163003 supervisor Nur 

Cholis, S.Pd.I., M.Pd., 

Keywords: Two Stay Two Stray (TSTS), learning outcomes and 

motivation. 

This research is motivated by the lack of motivation to learn and the low 

learning outcomes in mathematics. This is caused by teaching and learning 

activities in class that still use conventional learning models. That makes students 

passive and learning boring. So that researchers use the two stay two stray 

learning model where later students are actively involved in learning so as to 

make learning more enjoyable. 

The objectives of this study are: 1) To find out whether there is an 

influence of the two stay two stray type of cooperative learning model on learning 

outcomes in the Pythagorean Theorem material for Grade VIII students of MTsN 

1 Blitar City. 2) To find out whether there is an influence of the two stay two stray 

type of cooperative learning model on learning motivation in the Pythagorean 

Theorem of Grade VIII students at MTsN 1 Blitar City. 3) To find out whether 

there is an influence of the two stay two stray type of cooperative learning model 

on learning outcomes and motivation on the Pythagorean Theorem material for 

Grade VIII students of MTsN 1 Blitar City. 

The research approach used is a quantitative approach. This type of 

research is Quasi Experimental Design. The population in this study was class 

VIII MTsN 1 Blitar City. The sampling technique used in the study was class VIII 

as the experimental class (31 students) and class VIII B as the control class (33 

students). The data collection techniques used were tests, questionnaires and 

documentation. The research data were taken from the Post-Test scores, and the 

motivation questionnaire which was then analyzed using the MANOVA test. 

The results of this study indicate that: 1) There is an influence of the two 

stay two stray type of cooperative learning model on learning outcomes in the 

Pythagorean Theorem material for eighth grade students of MTsN 1 Blitar City, at 

a significance level of 0.00. 2) There is an influence of the two stay two stray 

cooperative learning model on motivation on the Pythagorean Theorem VIII 

MTsN 1 Blitar City students, at a significance rate of 0.002.3) There is an 

influence of the two stay two stray cooperative learning model on learning 

outcomes and motivation on the material The Pythagorean Theorem of Grade VIII 

students at MTsN 1 Blitar City, at a significance level of 0,000. 
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 الملخص

غادر اثنان ضيفان يف خمرجات التعلم و دافع طالب  البحث العلمى حتت املوضوع "تأثري منوذج التعلم التعاوين

على مادة لنظرية فيثاغورس لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة باليتار". قد  

 . املشرف: نور خاليص املاجستري.٤ ٤١٧٣00  ٢0 ١٧كتبته أنيتا ديوي نيعسيح رقم القيد: 

 .اثنان ضيفان، خمرجات التعلم و التحفيز طالب : غادرالكلمات اإلرشادات

خلفية هذا البحث هي عدم وجود دافع للتعلم وقلة نتائج التعلم يف الرياضيات. حيدث هذا بسبب أنشطة 

التدريس والتعلم يف الصف اليت ال تزال تستخدم مناذج التعلم التقليدية. وهذا جيعل الطالب سلبيني ويتعلمون 

. لذا يستخدم ا غادر اثنان ضيفان حيث يشارك الطالب فيما بعد بنشاط يف  لباحثون مناذج التعلم التعاوينممالا

 التعلم حىت يتيح التعلم ليكون أكثر متعة.

غادر اثنان ضيفان يف خمرجات  ( ملعرفة ما إذا كان هناك تأثري منوذج التعلم التعاوين٧ أهداف هذا البحث هو:

لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة االتعلم على مادة لنظرية فيثاغورس 

غادر اثنان ضيفان يف دافع طالب على مادة  ( ملعرفة ما إذا كان هناك تأثري منوذج التعلم التعاوين ٢باليتار. 

( ملعرفة ما ٤اليتار. لنظرية فيثاغورس لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة ب

غادر اثنان ضيفان يف خمرجات االتعلم و دافع طالب على مادة لنظرية  إذا كان هناك تأثري منوذج التعلم التعاوين

 فيثاغورس لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة باليتار.

تستخدم هذا البحث هي البحث الكمي باستخدام نوع البحث شبه التجرييب. كان جمتمع البحث مجيع الطالب 

يف الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة باليتار. املعاينة يف هذا البحث هي املعاينة 

( طالباا٧٤) التجرييب كالفصل الثامن الصف هي الدراسة يف املستخدمة العينات أخذ تقنية كانتاإلحتمالية.  

 االختبارات هي املستخدمة البيانات مجع تقنيات كانت(. طالباا ٤٤) الضبط كفئة ب الثامن والفصل
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 حتليله مت الذي التحفيز استبيان ومن ، االختبار بعد ما درجات من البحث بيانات أخذ مت. والتوثيق واالستبيانات

 (MANOVA)اختبار باستخدام ذلك بعد

غادر اثنان ضيفان يف خمرجات االتعلم على مادة  نتائج يف هذا البحث هو: ٧( هناك تأثري منوذج التعلم التعاوين

لنظرية فيثاغورس لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة باليتار. يف حصلت 

غادر اثنان ضيفان يف دافع طالب على مادة   00،0. ٢( هناك تأثري منوذج التعلم التعاوين.من خالل قيمة سيج

لنظرية فيثاغورس لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة باليتار. ٤( ملعرفة ما 

على مادة لنظرية غادر اثنان ضيفان يف خمرجات االتعلم و دافع طالب  إذا كان هناك تأثري منوذج التعلم التعاوين

فيثاغورس لطالب الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة باليتار. يف حصلت من 

غادر اثنان ضيفان يف خمرجات االتعلم و دافع   0،00 ٢. ٤( هناك تأثري منوذج التعلم التعاوين.خالل قيمة سيج

لثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدينة طالب على مادة لنظرية فيثاغورس لطالب الصف ا

.باليتار. يف حصلت من خالل قيمة سيج  0،00.  

 


