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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-Undang Dasar Bab 1 Pasal 1 pada Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara1.  Pendidikan 

berasal dari kata “didik”, kemudian mendapat awalan me sehingga menjadi 

“mendidik” artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan 

memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak 

dan kecerdasan pikiran.  

Selanjutnya pengertian “pendidikan” menurut kamus Besar Bahasa 

Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan2. Pendidikan juga merupakan proses pembentukan kecakapan 

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia3. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang 

                                                           
1 UU Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Th. 2003, (Jakarta:Sinar Grafika, 

2009),hal.3. 
2 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2011),hal.10-12. 
3 Zaini, Landasan Kependidikan, (Yogyakarta: Mitsaq Pustaka, 2011),hal.2. 
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dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian individu melalui 

proses atau kegiatan tertentu (pengajaran, bimbingan atau latihan) serta interaksi 

individu dengan lingkungannya untuk mencapai manusia seutuhnya (insan kamil). 

Usaha yang dimaksud adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara 

sadar dan terencana, sedangkan kemampuan berarti kemampuan dasar atau 

potensi4. Seperti dalam Qs. At-Tiin ayat 4 

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويٍم  ٤-لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ - 

Artinya: Sungguh, Kami telah Menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya5, 

 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan segala kemampuan dan potensi 

yang dimilikinya. Seperti dalam Qs. An-Nahl ayat 78 

َهاتُِكْم الَ تَْعلَُموَن َشْيئاً َوَجعََل لَُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئِدَ  ن بُُطوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكم مهِ ةَ َواّلله

٨٧-لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن  - 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur6” 

 

 Berdasarkan arti surat An-Nahl ayat 78 dapat diperoleh informasi 

bahwasannya manusia telah diberi potensi pembelajaran yaitu berupa pendengaran, 

penglihatan dan hati nurani. Berbekal kemampuan ini peserta didik dapat 

mengembangkan potensinya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Tujuan 

                                                           
4 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 39 
5 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-‘Alim Al-Quran dan Terjemahannya 

Edisi Ilmu Pengetahuan”, (Bandung:  Al-Mizan Publising House, 2011),hal.598. 
6 Ibid.,276 
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tersebut adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  Dalam suatu pendidikan terdapat suatu pembelajaran. Seperti 

dalam Surah Al-Luqman ayat 13 

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم  ِ إِنَّ الشهِ ٣١-َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ اَل تُْشِرْك بِاّللَّ - 

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah 

engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar7.” 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Luqman (seorang ayah) memberikan 

suatu pembelajaran tauhid yakni suatu ajaran untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan 

itu hanya satu yaitu Allah. Serta agar anaknya dapat belajar untuk tidak 

mempersekutukan Allah karena perbuatan mempersekutukan Allah merupakan 

perbuatan yang tercela. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat diartikan 

bahwasannya pembelajaran adalah suatu proses, cara atau perbuatan menjadikan 

orang belajar8. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman9 . Dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika pada anak-anak terutama pada anak usia dini akan sangat 

berpengaruh terhadap keseluruhan proses mempelajari matematika di tahun-tahun 

berikutnya. Jika konsep dasar yang diletakkan kurang kuat atau anak mendapatkan 

                                                           
7 Ibid.,hal.413 
8 Novan Adi Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 

2013),hal.19 
9  Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran,... hal.10 
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kesan buruk pada perkenalan pertamanya dengan matematika maka pada tahap 

berikutnya akan menjadi masa-masa yang sulit dan penuh perjuangan untuk belajar 

matematika10. Oleh sebab itu ketika peserta didik sudah mencapai tingkat 

SMA/SMK matematika akan menjadi mata pelajaran yang kurang disukai oleh 

peserta didik.  

Dalam proses pembelajaran, peserta didik seringkali menemui kesulitan 

dalam mempelajari matematika. Kesulitan ini antara lain berawal dari pandangan 

bahwa matematika merupakan hal yang sulit dan tidak menyenangkan. Salah satu 

penyebab dianggap sulitnya matematika oleh peserta didik maupun orang dewasa 

adalah pembelajaran matematika yang sarat akan konsep-konsep matematis tanpa 

disertai implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan 

matematika dipandang sebagai suatu ilmu yang abstrak dan sulit diterapkan dalam 

kehidupan nyata11. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lutfia Marsalina S.Pd I, M.Pd 

selaku guru pengajar matematika di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung, 

menyatakan bahwa kesulitan peserta didik dalam pembelajaran matematika 

disebabkan oleh banyak faktor. Faktor interen peserta didik, materi dan metode 

yang digunakan guru. Untuk faktor interen atau dari dalam diri peserta didik bisa 

berupa kurang minatnya peserta didik dalam belajar matematika, kurang passion 

dan gaya belajar masing-masing peserta didik yang berbeda-beda. Seperti gaya 

belajar peserta didik yang visual dan audio, yang gaya belajarnya cenderung lebih 

                                                           
10 Ariesandi Setyono, Mathemagic, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)hal.15. 
11 Maria Isabella Chrissanti, Keefektifan Pendekatan Metakognitif Ditinjau Dari Prestasi 

Belajar, Kemampuan Berpikir Kritis Dan Minat Belajar Matematika. Jurnal Riset Pendidikan 

Matematika Volume 2 – Nomor 1, Mei 2015,hal.52. 
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diam dan tidak ramai. Berbeda dengan anak yang menggunakan gaya belajar 

kinestetik yang cenderung jika tanpa menggunakan alat peraga maka materi 

pelajaran yang disampaikan guru sulit untuk diterima. Selain itu dari segi input 

peserta didik yang tidak sama. Peserta didik yang berada pada jurusan bismen 

(bisnis manajemen) seperti akutansi dan administrasi perkantoran. Mereka 

cenderung lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, meskipun 

tanpa menggunakan alat peraga. Sedangkan untuk peserta didik yang berada pada 

jurusan teknik, mereka cenderung kurang suka dan kurang bisa memahami materi 

jika guru tidak menggunakan alat peraga. 

Selain dari peserta didik, terdapat pula faktor materi misalnya pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV). Jika latar belakang peserta didik 

ketika di SMP sudah menguasai materi sistem persamaan linear dua variabel 

(SPLDV), maka ketika belajar SPLTV akan lebih mudah. Namun jika sebaliknya 

ketika peserta didik pondasi materi yang diterima dari jenjang SMP belum kuat 

tentunya untuk jenjang yang lebih tinggi akan mengalami kesulitan. Selanjutnya 

faktor dari guru, ketika guru dalam penggunaan metode pembelajaran kurang tepat 

maka peserta didik juga akan mengalami kesulitan dalam pemahaman materi yang 

disampaikan oleh guru.  

Sehingga jika peserta didik tidak dapat mengatasi kendala-kendala yang 

dapat menyebabkannya mengalami kesulitan dalam pembelajaran tentunya akan 

berdampak pada hasil belajar matematika. Ketika terdapat ulangan harian peserta 

didik cenderung kurang bisa mengerjakan, sehingga hasil dari ulangan harian 

kurang memuaskan.  
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Berdasarkan kondisi di lapangan guru sudah menggunakan berbagai model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yang cenderung guru 

gunakan berupa pembentukan kelompok-kelompok besar seperti jigsaw dan 

Student Team Achievement Division (STAD). Berdasarkan wawancaran dengan Ibu 

Lutfia, pembentukan kelompok-kelompok besar ini seringkali menyita banyak 

waktu dan terkadang masih banyak peserta didik dalam kelompok-kelompok besar 

yang kurang aktif karena hanya mengandalkan teman dari kelompok ahli.  

Selain wawancara dari guru pengajar matematika Ibu Lutfia Marsalina S.Pd 

I, M.Pd berdasarkan wawancara dari salah satu peserta didik kelas X OTKP-2, 

kesulitan peserta didik dalam belajar matematika disebabkan karena sejak SD 

kurang menyukai matematika karena ketika pembelajaran berlangsung metode 

mengajar guru SD pada saat itu kurang menyenangkan karena kurang adanya 

interaksi dalam pembelajaran. Sehingga mood belajar peserta didik kurang, selain 

itu peserta didik mengungkapkan kalau malu bertanya dan merasa minder dengan 

teman-temannya kalau tidak bisa. Selain itu juga kurang adanya latihan soal-soal 

matematika.  

Menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kegiatan 

pembelajaran dikelas maka diperlukan suatu inovasi dalam pembelajaran. Inovasi 

pembelajaran ini bertujuan untuk membangun pengetahuan peserta didik secara 

aktif baik secara individu maupun kelompok. Selain peserta didik aktif dalam 

pembelajaran diharapkan peserta didik juga memiliki minat yang tinggi untuk 

belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif yang pembentukan 

kelompoknya tidak menyita banyak waktu.  
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Sehingga untuk itu peneliti menggunakan dua model pembelajaran yang 

menyenangkan dan mengaktifkan peserta didik yaitu pembelajaran dengan model 

two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share (TPS). Kedua model pembelajaran 

ini efektif digunakan karena dalam proses pembentukan kelompoknya sederhana 

dan tidak memerlukan banyak waktu.  

Coperatif learning tipe two-stay two-stray (TS-TS) merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk membagikan hasil dan informasi 

dengan kelompok lain. Pada pelaksanaannya peserta didik bekerjasama serta 

mengemukakan gagasan di dalam kelompoknya untuk memperoleh jawaban yang 

paling benar. Selanjutnya dua orang dari anggota kelompok meninggalkan 

kelompoknya untuk saling berbagi gagasan mengenai materi yang telah dikerjakan. 

Sedangkan model pembelajaran think pair share (TPS) memiliki prosedur 

untuk memberikan waktu lebih banyak kepada peserta didik untuk berfikir, 

menjawab dan saling membantu satu sama lain. Think pair share (TPS) 

dikembangkan oleh Frank Lyman dari Universitas Maryland. Tahapannya pertama 

peserta didik mendengarkan pertanyaan guru kemudian memikirkan jawabannya. 

Selanjutnya berpasangan dengan peserta didik lainnya dan mendiskusikan jawaban 

mereka. Terakhir mereka diminta untuk menjelaskan atau berbagi informasi dengan 

kelompok lain.  

Model pembelajaran ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Skripsi 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

(TPS) dengan Media Power Point Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi 

Bangun Datar Peserta didik Kelas VII SMPN 1 Pogalan” ini ditulis oleh Sarik 
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Windayani NIM. 2814133173, Jurusan Tadris Matematika (TMT), IAIN 

Tulungagung. Bahwasannya terdapat pengaruh yang tergolong tinggi12. Selain itu 

artikel yang ditulis oleh Reni Dian Saputri dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematika Pada Pokok Bahasan Luas Permukaan Dan 

Volume Kubus/Balok Siswa Kelas VIII F SMPN 2 Malang”. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh bahwa kemampuan komunikasi matematika rata-rata siswa 

meningkat dari 52,1% pada siklus I menjadi 65% pada siklus II13. 

Selain itu jurnal yang ditulis oleh Yulianti dengan judul “Pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray (TS-TS) Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Peserta didik Kelas X SMAN 3 Tambusai”14. Selain itu juga didukung 

oleh prosiding seminar nasional matematika dan pendidikan Matematika UMS 

2015, oleh Dian Mayasari dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Two Stay 

Two Stray (TS-TS) Untuk Meningkatkan Komunikasi Matematis Dan Motivasi 

Siswa”. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pembelajaran two stay two stray 

(TS-TS) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik yaitu 

rata-rata nilai komunikasi matematis peserta didik 69,79 di akhir siklus I dan di 

                                                           
12 Sarik Windayani, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

(TPS) dengan Media Power Point Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Bangun Datar 

Peserta didik Kelas VII SMPN 1 Pogalan, IAIN Tulungagung, 2017,hal.xvii 
13 Reni Dian Saputri, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

(TPS) Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematika Pada Pokok Bahasan Luas 

Permukaan Dan Volume Kubus/Balok Siswa Kelas VIII F SMPN 2 Malang”. 

(Malang:UNM,2013).hal.1. 
14 Yulianti,“Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray (TS-TS) Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Peserta didik Kelas X SMAN 3 Tambusai”. Universitas Pasir Pengaraian. 

2014.hal.1. 
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akhir siklus II naik menjadi 79,63. Selain itu, motivasi peserta didik jga mengalami 

peningkatan15. 

Berdasarkan kajian peneliti pada penelitian terdahulu dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran think pair share (TPS)  dan two-stay two-stray (TS-TS) 

memiliki pengaruh dalam peningkatan hasil belajar matematika peserta didik. 

Selain itu kedua model pembelajaran tersebut juga memberikan kontribusi dalam 

peningkatan komunikasi matematis peserta didik serta mampu meningkatkan 

motivasi peserta didik dalam belajar matematika. Sehingga menurut peneliti, 

berdasarkan kajian penelitian terdahulu, kedua model pembelajaran tersebut 

memiliki potensi yang cukup baik ketika diterapkan dalam pembelajaran 

matematika.  

Dalam menggunakan model pembelajaran ini peneliti memilih mata 

pelajaran matematika pada materi system persamaan linear tiga variabel (SPLTV). 

Karena pada materi ini peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari, yang tentunya memerlukan pemikiran dan kerjasama 

tim. Sehingga untuk mencapai hasil dari nilai matematika yang maksimum peneliti 

ingin meneliti dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Menggunakan 

Model Pembelajaran Two-Stay Two-Stray (TS-TS) dan Think Pair Share (TPS) 

Kelas X SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018” . 

 

 

                                                           
15 Dian Mayasari, “Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) Untuk 

Meningkatkan Komunikasi Matematis Dan Motivasi Siswa”. Prosiding Seminar Nasional 

Matematika Dan Pendidikan Matematika UMS 2015,hal.102 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Peserta didik masih banyak yang mengantuk ketika proses pembelajaran 

matematika berlangsung di kelas  

b. Minat peserta didik dalam belajar matematika masih kurang  

c. Masih banyak peserta didik yang mengobrol ketika guru menerangkan 

materi di kelas  

d. Materi yang disampaikan guru kurang bisa diterima peserta didik karena 

pondasi dari materi prasyarat sebelumnya belum kuat  

e. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda  

2.  Pembatasan Masalah  

Adapun batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a.  Penelitian ini terbatas pada lingkungan sekolah SMKN 1 Boyolangu 

Tulungagung. 

b.  Populasi dari penelitian ini adalah peserta didik kelas X OTKP tahun ajaran 

2017/2018. 

c. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X OTKP 2 sebagai kelas 

eksperimen 1 dan peserta didik kelas X OTKP 1 sebagai kelas eksperimen 

2. 

d. Pembelajaran yang digunakan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay-two to stray (TS-TS) dan think pair share (TPS). 

e. Materi sistem persamaan linear tiga variabel yang dimaksud peneliti adalah 

pada menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel.  
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f.  Hasil belajar yang dimaksud adalah ulangan harian pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel. 

 

C. Rumusan Masalah 

1.  Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan model 

pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share (TPS) kelas 

X SMKN 1 Boyolangu Tulungagung tahun ajaran 2017/2018?  

2. Seberapa besar perbedaan hasil belajar matematika menggunakan model 

pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share (TPS) kelas 

X SMKN 1 Boyolangu Tulungagung tahun ajaran 2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika menggunakan model 

pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share (TPS) kelas 

X SMKN 1 Boyolangu Tulungagung tahun ajaran 2017/2018? 

2.  Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan hasil belajar matematika 

menggunakan model pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) dan think 

pair share (TPS) kelas X SMKN 1 Boyolangu Tulungagung tahun ajaran 

2017/2018? 
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E. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoritis dan empiris dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya16. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika menggunakan model 

pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share (TPS) kelas X 

SMKN 1 Boyolangu Tulungagung tahun  ajaran 2017/2018.  

2. Besar perbedaan hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran 

two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share (TPS) kelas X SMKN 1 

Boyolangu Tulungagung tahun  ajaran 2017/2018 tergolong tinggi.  

 

F. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian diharapakan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang bertanggung jawab terkait langsung dalam dunia pendidikan yaitu:  

1.  Manfaat Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan memperkaya hasanah ilmiah tentang “Perbedaan Hasil Belajar Matematika 

Menggunakan Model Pembelajaran Two-Stay Two-Stray (TS-TS) dan Think Pair 

Share (TPS) Kelas X SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

2.  Manfaat Secara Praktis  

                                                           
16  Tim lab. Jurusan. Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu ( S1) IAIN 

Tulungagung ( Tulungagung : t.p. 2015), 19. F. 
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a.  Kepala Sekolah  

Hasil penelitian ini sebagai informasi yang dapat digunakan kepala 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika melalui model 

pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share (TPS)  

b. Guru Matematika  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan bagaimana cara 

yang baik dalam mentransfer ilmu matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share (TPS) 

c. Peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kreatifitas dan 

kemandirian peserta didik dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear tiga variabel. 

d. Peneliti  

Sebagai pengalaman dan masukan dalam pembelajaran yaitu bagaimana 

seharusnya peneliti melakukan penelitian dan mengajarkan matematika dengan 

asyik dan menyenangkan sekaligus meningkatkan hasil belajar matematika 

peserta didik.  

 

G. Penegasan Istilah  

Agar dikalangan pembaca tidak terjadi kesalahpahaman dan salah 

penafsiran ketika mencermati judul proposal “Perbedaan Hasil Belajar Matematika 

Menggunakan Model Pembelajaran Two-Stay Two-Stray (TS-TS) dan Think Pair 

Share (TPS) Kelas X SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018”. 
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Maka perlu dikemukakan seperti penegasan istilah yang dipandang menjadi kata 

kunci.  

1. Secara Konseptual  

a. Perbedaan  

Perbedaan diartikan sebagai selisih atau beda. Perbedaan digunakan 

untuk melihat seberapa besar selisih antara suatu variabel terhadap variabel-

variabel lain.  

b. Model two-stay two-stray (TS-TS)  

TS-TS merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

memberikan kesempatan kepada kelompok untuk berbagi pengetahuan dan 

pengalaman dengan kelompok lain, dimana ada dua anggota kelompok yang 

tinggal dan ada dua kelompok yang bertamu17 .  

c. Model think pair share (TPS)  

TPS merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

merangsang aktivitas berfikir peserta didik secara berpasangan dan berbagi 

pengetahuan kepada peserta didik yang lainnya18 .  

d. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar dalam 

mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

ditetapkan.  

e. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel  

                                                           
17 Wahyudi Zarkasyi, Penelitian Pendidikan Matematika, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2015), hal.51 
18  Ibid,.hal.52. 
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Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel adalah suatu system persamaan 

linear dengan tiga variabel19 .   

 

2. Secara Operasional  

Penulis perlu mencantumkan definisi operasional guna menghindari kesalah 

pahaman dalam penafsiran terhadap variabel pada judul penelitian ini. Judul dalam 

penelitian ini adalah “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Model 

Pembelajaran Two-Stay  Two-Stray (TS-TS) dan Think Pair Share (TPS)  Kelas X 

SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018”. Penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) untuk kelas 

eksperimen 2 dan think pair share (TPS) untuk kelas eksperimen 1. Langkah untuk 

TPS yaitu fase thinking, pairing dan sharing. 

 Sedangkan untuk TS-TS  langkah-langkahnya yaitu guru presentasi kelas, 

kemudian membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok yang masing-

masing anggota kelompok terdiri dari 4 orang, kemudian siswa bekerja sama dalam 

timnya kemudian dua orang bertamu ke kelompok lain untuk berbagi dan mencari 

informasi yang selanjutnya kembali lagi ke kelompok asal untuk menyusun laporan. 

Setelah menerapkan kedua model pembelajaran ini, peneliti akan mengadakan 

ulangan harian untuk mendapatkan hasil belajar siswa.  

Kemudian membandingkan hasil belajar matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran two-stay two-stray (TS-TS) dan think pair share 

                                                           
19 Bornok Sinaga, Matematika/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

SMA/MA/SMK Kelas X,(Jakarta:Kemdikbud, 2016).hal.52 
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(TPS) untuk mengetahui seberapa besar “Perbedaan Hasil Belajar Matematika 

Menggunakan Model Pembelajaran Two-Stay  Two-Stray (TS-TS) dan Think Pair 

Share (TPS)  Kelas X SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Tahun Ajaran  2017/2018”. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pemahaman yang berkaitan dengan pembahasan ini, 

maka perlu adanya sistematika pembahasan yang jelas. Berikut ini ditemukan 

pokok-pokok masalah dalam penyusunan laporan penelitian ini. Adapun 

sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : (a) Latar belakang masalah, (b) 

Identifikasi dan pembatasan masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan penelitian, 

(e) Hipotesis penelitian, (f) Kegunaan penelitian, (g) Penegasan istilah (h) 

Sistematika pembahasan  

BAB II Landasan Teori yaitu berisikan: (a) Diskripsi Teori yaitu uraian 

tinjauan model pembelajaran two stay-two stray dan think pair share, hasil belajar 

matematika pada materi system persamaan linear tiga variabel, (b)Kajian penelitian 

terdahulu, (c) Kerangka berfikir penelitian.  

BAB III Metode Penelitian: (a) Rancangan penelitian yang terdiri dari 

pendekatan dan jenis penelitian, (b) Variabel penelitian (c) Populasi dan sampel 

penelitian, (d) Kisi-kisi instrumen, (e) Instrumen penelitian, (f) Data dan sumber 

data, (g) Teknik pengumpulan data, (h) Analisis data.  
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BAB IV Hasil Penelitian yaitu berisikan: (a) Deskripsi Data, (b) Pengujian 

Hipotesis  

BAB V Pembahasan, terdiri dari: (a) Pembahasan rumusan masalah I, (b) 

Pembahasan rumusan II  

BAB VI Penutup, terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran 


