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INTISARI 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar dan kerjasama 
siswa yang diberi pembelajaran dengan model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

(TSTS) dan pembelajaran konvensional pada materi Tata Nama Senyawa Kimia. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA SMA Kolombo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 1 dan X 
IPA 2 SMA Kolombo. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini diambil 
menggunakan teknik purposive sampling. Data diambil menggunakan metode non 

tes berupa angket untuk variabel motivasi belajar dan kerjasama siswa serta lembar 
observasi untuk variabel motivasi belajar dan kerjasama siswa. Hasil penelit ian 

menunjukkan bahwa 1)terdapat perbedaan yang signifikan terhadap motivas i 
belajar dan 2)terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kerjasama siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran TSTS.  

 

Kata kunci: TSTS, Motivasi belajar, Kerjasama siswa, Tata Nama Senyawa 

Kimia.   
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ABSTRACT  

The purpose of this research is to know the difference learning motivation and 
cooperation of students between model of learning Two Stay Two Stray (TSTS) 

and learning conventional in Nomenclature of Chemical Compounds. The 
population of this research is all of students grade X IPA in Senior High School Of 

Kolombo year lessons 2017/2018. The sample in this study were students of class 
X IPA 1 and X IPA 2 SMA Kolombo. Research on sample taken using a purposive 
sampling technique. The data are taken using method non-test of the learning 

motivation & cooperation students questionnaire and form obsevation learning 
motivation & cooperation students. The results showed that 1)there were significant 

differences in learning motivation and 2)there were significant differences in 
student cooperation using the TSTS learning model. 
 

Keywords: TSTS,  Learning motivation, Student collaboration, Nomenclature 

of Chemical Compounds. 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di 

semua aspek kehidupan salah satunya di bidang pendidikan. Pendidikan harus 

mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah agar menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Pembelajaran adalah inti dari 

proses pendidikan dengan guru sebagai pemegang peran utama atau hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu (Usman, 2008). Pembelajaran yang dilaksanakan saat ini masih 

menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) dengan 

memilih pembelajaran langsung (Anggareni dkk, 2013). 

 Pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher centered) membuat 

siswa kurang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan idenya secara 

individu maupun berkelompok (Dewi dkk, 2013). Pembelajaran kimia yang 

dilaksanakan di SMA lebih didominasi oleh guru sehingga siswa cenderung hanya 

pasif mendengarkan dan menerima pemahaman yang hanya bersifat verbalist ik 

yang akibatnya siswa sulit memahami dan mengaplikasikan konsep dan teori yang 

diberikan guru dalam kehidupan sehari-hari (Supardi dan Putri, 2010). 

Salah satu materi kimia yang menjadi dasar pengetahuan tentang kimia ialah 

Tata Nama Senyawa Kimia. Tata Nama Senyawa Kimia merupakan materi yang 

dipelajari siswa di kelas X. Materi ini merupakan salah satu materi kimia yang 

bersifat hafalan, sehingga siswa memerlukan model pembelajaran yang tepat yang 

mampu membantu siswa dalam memahami materi Tata Nama Senyawa Kimia. 

Penerapan model pembelajaran selain bertujuan untuk membantu siswa dalam 

menerima pelajaran juga harus mampu membangun minat dan motivasi siswa 

dalam belajar.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktura l 

TSTS sebagai alternatif pengajaran bagi guru dalam meningkatkan kerjasama 

siswa. Guru diharapkan mampu memotivasi siswa lebih aktif serta mampu 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman 

dan menjadi termotivasi untuk belajar (Ismawati dan Hinddarto, 2011). 



 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dilakukan sebuah penelit ian 

penerapan Model pembelajaran TSTS terhadap motivasi belajar dan kerjasama 

siswa pada materi Tata Nama Senyawa Kimia. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

 Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru secara sadar untuk 

mengubah tingkah laku siswa dan pola pikir ke arah yang lebih baik dengan tujuan 

untuk membantu siswa dalam memperoleh berbagai pengalaman dan dari 

pengalaman tersebut kualitas tingkah laku siswa meningkat (Darsono, 2000). 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif dengan cara membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk 

memecahkan masalah. Menurut Huda (2013) model pembelajaran Two Stay Two 

Stray bertujuan agar siswa dapat saling berkerja sama, bertanggung jawab, saling 

membantu dalam memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain 

untuk berprestasi. Selain itu Two Stay Two Stray merupakan model pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informas i 

ke kelompok lain (Hanafiah dan Suhana, 2012) 

 Motivasi belajar kimia sangat penting dalam kegiatan belajar kimia. 

Semakin tepat motivasi belajar kimia diberikan, akan semakin berhasil 

pembelajaran kimia. Model pembelajaran Two Stay Two Stray merupakan 

pembelajaran yang paling sering digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam 

diskusi di dalam kelas. Strategi ini efektif dapat mendorong motivasi siswa dalam 

belajar dan dapat meningkat kerjasama siswa dalam proses pembelajaran. 

 

C. METODE PENELITIAN  

1)  Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian eksperimen. 

Penelitian ini terdiri dari 2 kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan 

membandingkan motivasi belajar siswa dan kerjasama siswa. Kelas kontrol 

diberikan perlakuan dengan menggunakan model ceramah sedangkan kelas 

eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model TSTS.  



2) Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian ini terdiri TEdari 2 kelas. Kelas pertama sebagai kelas 

kontrol (metode konvensional) dan kelas kedua sebagai kelas eksperimen (model 

TSTS). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Purposive Sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika penelit i 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu (Riduwan, 2010). Purposive 

Sampling pada penelitian ini digunakan untuk menentukan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

3) Teknik Pengumpulan data  

Metode non tes yang digunakan angket dan lembar observasi. Angket 

digunakan untuk menilai motivasi belajar dan kerjasama siswa.  Lembar 

observasi digunakan untuk menilai motivasi dan kerjasama siswa. 

4) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini diawali menggunanakan uji prasyarat. Hasil dari 

uji prasyarat apabila data berdistribusi normal dan homogen maka uji statistik yang 

digunakan adalah uji analisis parametrik Independent Samples T- Test. Apabila data 

tidak berdistribusi normal dan homogen maka menggunakan uji analisis non 

parametrk Mann Whitney. Adapun hipotesis yang dapat ditentukan yaitu sebagai 

berikut.  

a. Hipotesis 1 

 Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran 

TSTS dan pembelajaran konvensional terhadap motivasi belajar pada kelas 

X materi Tata Nama Senyawa Kimia.  

Ha: Ada perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran TSTS 

dan pembelajaran konvensional terhadap motivasi belajar pada kelas X 

materi Tata Nama Senyawa Kimia. 

b. Hipotesis 2 



 Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran 

TSTS dan pembelajaran konvensional terhadap kerjasama siswa pada kelas 

X materi Tata Nama Senyawa Kimia.  

      Ha: Ada perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran TSTS 

dan pembelajaran konvensional terhadap kerjasama siswa pada kelas X materi 

Tata Nama Senyawa Kimia 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh 

penerapan  model TSTS terhadap motivasi dan kerjasama. Penelitian yang 

dilakukan di SMA Kolombo Kelas X Tahun Pelajaran 2017/2018. Instrumen yang 

digunakan untuk menilai motivasi dan kerjasama  menggunakan angket dan lembar 

observasi. Instrumen yang telah dibuat diberikan pada kelas kontrol dan 

eksperimen. Kelas kontrol adalah X IPA 1 dan kelas eksperimen adalah X IPA 2. 

Data yang didapatkan oleh peneliti berupa skor dari angket dan lembar observasi 

motivasi belajar dan kerjasama Hasil data agket motivasi dan kerjasama  dapat 

dilihat pada Lampiran 3.10. 

Tabel 4.1 Data Angket Motivasi Belajar dan Kerjasama Siswa  

Aspek 
Mean 

Model TSTS Model konvensional 

Motivasi belajar 55.7 52,75 

Kerjasama siswa 54,1 51,85 

 

Selain itu, untuk hasi lembar observasi motivasi dan kerjasama dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.11 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 Data Lembar Observasi Motivasi Belajar dan Kerjasama Siswa  

Aspek 
Mean 

Model TSTS Model konvensional 

Motivasi belajar 73,25 50,85 

Kerjasama siswa 183,33 134,58 

 

Hasil lembar observasi aktivitas belajar siswa kelas kontrol dan eksperimen 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 

3.11. 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa  

 

Selain itu, untuk hasil lembar observasi motivasi belajar pada kelas kontrol dan   

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.4. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada 

Lampiran 3.11. 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Kerjasama siswa 

Aspek 
Skor rata-rata 

Kelas Eksperimen Kelas Konvensional 

Ambisius 75,25 57,50 

Kemauan 73,50 51,00 

Kesungguhan 73,50 49,25 

Penghargaan 71,00 48,50 

Metode Pembelajaran 73,00 48,00 

Aspek 
Kelas 

Eksperimen Konvensional 

Berdiskusi dengan 

kelompok 
159,50 125,25 

Memberikan dan 

menerima pendapat 
231,50 153,75 



 

UJI HIPOTESIS 

Hasil uji statistik dalam penelitian ini meliputi uji prasyarat yang teridiri 

dari uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis yang dihitung 

menggunakan SPSS versi 16.0 .Uji prasyarat  dalam penelitian ini meliputi 

normalitas dan homogenitasyang disajikan dalam Tabel 4.5. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.12. 

Tabel 4.5. Hasil Analisis Uji Prasyarat Angket Motivasi Belajar dan 

Kerjasama Siswa 

 

Hasil pengujian hipotesis motivasi belajar dan aktivitas belajar pada kelas 

kontrol dan eksperimen disajikan pada Tabel 4.6. Hasil dapat dilihat pada Lampiran 

3.12. 

Beradaptasi dengan 
kelompok 

159,00 124,75 

Uji Data 
 

Kelas  
Sig 

Keputusan 

Uji 
Kesimpulan 

Normalitas 

Motivasi 

belajar  

Eksperimen  0,486 Ho ditolak Normal 

Konvensional  0,592 Ho ditolak Normal 

Kerjasama 

siswa 

Eksperimen  0,071 Ho ditolak Normal 

Konvensional  0,762 Ho ditolak Normal 

Homogenitas 

Motivasi 

belajar 

Eksperimen  
0, 614 Ho ditolak Homogen 

Konvensional  

Kerjasama 

siswa 

Eksperimen  
0,084 Ho ditolak Homogen 

Konvensional  



 Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis Motivasi Belajar dan Kerjasama 

 

 

 

PEMBAHASAN  

Penerapan Model TSTS terhadap Motivasi Belajar 

 Motivasi belajar pada siswa yang diberi model pembelajaran TSTS lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi model pembelajaran konvensiona l. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata motivasi belajar dari angket dan lembar 

observasi pada Tabel 4.1. dan 4.2. Hal ini sejalan dengan penelitian Rozi (2016) 

yang membuktikan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TSTS 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jika dilihat dari kelebihan model 

pembelajaran TSTS yaitu salah satunya penerapan model pembelajaran TSTS lebih 

banyak ide yang muncul yang artinya belajar siswa menjadi lebih bermakna Siswa 

berani mengungkapkan pendapat disaat kegiatan belajar berlangsung dan 

menambah kekompakan serta rasa percaya diri siswa (Lie, 2010). Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Hanafiah (2012) tentang motivasi yaitu 

motivasi merupakan daya pendorong atau alat pembangun kesediaan yang kuat 

dalam diri siswa untuk belajar aktif, kreatif dan inovatif dalam aspek Kognitif, 

Afektif maupun Psikomotor. Sehingga dengan diterapkan model TSTS dimana 

kegiatan yang dilakukan mampu membuat siswa lebih percaya diri dan aktif maka 

motivasi belajar pun akan ikut terbangun.  

 Model pembelajaran TSTS diawali dengan penjelasan materi yang 

diberikan guru kepada siswa. Langkah selanjutnya pembagian kelompok secara 

acak dibagi menjadi lima kelompok, tiap kelompok beranggotakan empat siswa. 

Langkah selanjutnya pemberian tugas kelompok yang diberikan guru ke masing-

Aspek Sig 
Keputusan 

Uji 
Kesimpulan 

Motivasi belajar  0,008 Ho Ditolak Ada Perbedaan  

Kerjasama siswa  0,019 Ho Ditolak Ada Perbedaan 



masing kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas yang harus didiskusikan. 

Langkah selanjutnya setelah pembagian tugas dua orang dari masing-mas ing 

kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok lain. 

Anggota kelompok yang tidak mendapat tugas sebagai tamu mempunyai tugas 

menerima tamu dari kelompok lain. Setelah pembagian kelompok siswa melakukan 

diskusi untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan guru. Langkah selanjutnya 

siswa yang bertamu kembali ke kelompok asal untuk menyimpulkan informas i 

yang mereka peroleh.  

 Model pembelajaran TSTS melatih siswa untuk menemukan, mencari, 

mendiskusikan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Dengan menerapkan model pembelajaran TSTS, siswa dapat memiliki kesempatan 

untuk berinteraksi dengan kelompok lain dan membandingkan hasil kerja mereka 

sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif (Dewijayanti, dkk., 2014) 

 Hasil uji hipotesis menggunakan Independent Samples T- test menunjukkan 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,008, nilai signifikansi yang diperoleh <0,05 

maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

pada motivasi belajar siswa dengan penerapan model pembelajara TSTS untuk 

materi tata nama senyawa kimia.  

 Hasil Uji hipotesis menunjukkan ada perbedaan motivasi belajar pada kelas 

eksperimen. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelit i. 

Keinginan untuk berhasil pada pembelajaran kimia kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas konvensinal. Hal ini sesuai dengan aspek yang diamati pada 

penelitian ini antara lain ambisius, kemauan, kesungguhan, penghargaan, dan 

metode pembelajaran. Penerapan model pembelajaran TSTS pada kelas eksperimen 

pada saat penelitian berlangsung siswa lebih antusias. Hal ini sesuai dengan hasil 

lembar observasi yang dapat dilihat dari skor rata-rata kelas eksperimen yang 

menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol.  

Penerapan Model TSTS terhadap Kerjasama siswa 

Berdasarkan Tabel 4.1. dan 4.2. kerjasama siswa menggunakan model 

pembelajaran TSTS terdapat perbedaan nilai rata-rata dibandingkan kelas kontrol. 

Kelas ekperimen memperoleh rata-rata yang tinggi dibandingkan kelas kontrol.   



Hal ini karena tahapan model pembelajaran TSTS memiliki kesempatan untuk 

mengeluarkan ide disaat diksusi dan meningkatkan kerjasama antar siswa saat 

pembelajaran. Diperkuat dengan adanya penelitian Pramuswati (2010) yang 

melakukan penelitian berjudul Penerapan Model Pembelajaran Teknik Two Stay 

Two Stray dalam meningkatkan keterampilan berdiskusi Siswa Kelas IX A SMP 

Negri 1 Getasan Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. Hal ini dibuktikan 

dengan meningkatnya jumlah siswa yang kerjasama dalam diskusi. Pada penelit ian 

ini kerjasama siswa terlihat ketika siswa berdiskusi dalam kelompoknya maupun 

ketika siswa berdikusi dengan kelompok lain ketika bertamu. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro (2010) 

dalam kegiatan berdiskusi siswa dapat berlatih umtuk menanggapi gagasan 

temannya secara kritis sehingga siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Dengan adanya kegiatan kerjasama dalam proses belajar siswa dapat 

mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan kerjasama dalam 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kelebihan TSTS yaitu pembelajaran yang lebih 

berorientasi pada keaktifan artinya dengan diadakan kegiatan kelompok membuat 

siswa lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat yang dimiliknya (Lie, 2002). 

Keberhasilan penerapan model Pembelajaran TSTS juga dapat dilihat dari 

persentase hasil observasi siswa kelas ekperimen dan kelas kontrol. Kerjasama 

siswa pada model TSTS lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Jika dilihat dari 

hasil penilaian lembar observasi kerjasama siswa yang terdiri dari 3 aspek yaitu 

berdiskusi dengan kelompok, memberikan dan menerima pendapat, dan beradaptasi 

dengan kelompok.  

Hasil pengujian menggunakan Independent Samples T-test menunjukkan 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,019. Signifikansi yang diperoleh <0,05 

sehingga Ho ditolak. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikansi pada 

kerjasama siswa dengan penerapan model pembelajaran TSTS untuk materi tata 

nama senyawa kimia.  

Hasil Uji hipotesis menunjukkan ada perbedaan kerjasama siswa pada kelas 

eksperimen untuk penerapan model pembelajaran TSTS. Hasil tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan diskusi pada 



pembelajaran kimia kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas konvensina l. 

Hal ini sesuai dengan aspek yang diamati pada penelitian ini antara lain berdiskusi 

dengan kelompok, memberikan dan menerima pendapat serta dapat beradaptasi 

dengan kelompok. Penerapan model pembelajaran TSTS pada kelas eksperimen 

pada saat penelitian berlangsung siswa lebih aktif saat diskusi berlangsung, siswa 

memberikan dan menerima pendapat saat kegiatan diksusi berlangsung. Hal ini 

sesuai dengan hasil lembar observasi yang dapat dilihat dari skor rata-rata kelas 

eksperimen yang menunjukkan lebih tinggi kelas eksperimen dibandingkan kelas 

konvensional.  

Kesimpulan  

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan: 

5.1.1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model Pembelajaran TSTS 

dengan pembelajaran konvensional terhadap motivasi belajar siswa pada materi 

Tata Nama Senyawa Kimia.  

5.1.2 Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model Pembelajaran TSTS 

dengan pembelajaran konvensional terhadap kerjasama siswa pada materi Tata 

Nama Senyawa Kimia.  

5.2 Saran  

 Guru dapat mencoba untuk menerapkan Model Pembelajaran TSTS pada 

materi lain agar terbentuknya pembelajaran yang variatif yang dapat membuat 

siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran .  

 


