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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai 

dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam 

perkembangannya, pendidikan atau paedagogie adalah bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar menjadi 

dewasa. 

Di dalam perkembangan pendidikan proses pembelajaran memang sangat 

di perlukan terutama pada masa pandemi covid-19 saat ini pembelajaran sangat 

sulit dilakukan di sekolahan dampaknya sekolah di liburkan dan para siswa 

melakukan pembelajran secara online. Pendidikan dalam sebuah karakter 

bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang baik, yang 

mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada 

setiap satuan pendidikan. Guru dan strategi mengajar memegang peranan penting 

dalam proses belajar mengajar. Penggunaan suatu model yang tepat akan sangat 

mendukung terhadap suksesnya pembelajaran di kelas. 

Pendidikan harus mampu mengembangkan sumber daya manusia yang 

menunjang pembangunan Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing 

dengan bangsa lain. Sumber daya manusia yang bermutu sedikitnya mempunyai 

tiga komponen yaitu kemampuan menguasai keahlian bidang ilmu teknologi, 

kemampuan bekerja secara profesional, kemampuan menghasilkan karya yang 

bermutu. 

Tugas dan peranan guru sebagai pendidik professional sesungguhnya sangat 

kompleks, tidak terbatas pada saat interaktif edukatif di dalam kelas, yang lazim 

disebut proses belajar mengajar. Guru juga bertugas sebagai administrator, 

evaluator, konselor, dan lain-lain sesuai dengan kompetensi (kemampuan) yang 

dimilikinya. Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan 

disekolah. Agar tujuan pendidikan dan pengajaran berjalan dengan benar, maka 
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perlu pengadministrasian kegiatan-kegiatan belajar mengajar.  

Guru sebagai ujung tombak dapat menciptakan sumber daya manusia 

apakah yang bermutu baik ataupun kurang. Untuk menghasilkan kualitas yang 

baik, maka seorang guru dituntut untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehinnga 

dengan pribadi yang berkualitas tersebut guru dapat mengantarkan anak didik 

dalam menyongsong hari depan yang penuh tantangan. Pada zaman yang maju 

dan modern sekarang ini, pendidikan memegang peranan yang sangat penting 

untuk menjamin kelangsungan hidup. Untuk itu dibutuhkan pendidikan yang 

bermutu dan berkualitas. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam 

proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang 

menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, sehat dan berakhlak 

mulia (Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003).  

Masa Pandemi Covid-19 seperti ini sangat mempengaruhi semua aktivitas 

kehidupan pada manusia termasuk dalam bidang pendidikan. Aktivitas pendidikan 

yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dikelas kini dihentikan untuk 

menghindari perluasan penyebar pandemi Covid-19 ini. Pengehentian aktivitas 

pembelajaran tatap muka dialihkan dengan pembelajaran berbasis daring (jarak 

jauh) dengan memanfaatkan teknologi yang terhubung dengan internet. Sistem 

pembelajaran jarak jauh ini berlaku pada semua jenjang pendidikan.   

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan pola pembelajaran yang 

berlangsung dengan adanya keterpisahan antara guru dan anak didik. Menurut UU 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 Ayat 15 pendidikan jarak jauh merupakan 

pendidikan yang anak didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya 

menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi dan komunikasi dan 

media lain.  

Penggunaan media mampu membuat proses belajar mengajar menjadi lebih 

praktis dan efisien. Selain itu, kesulitan seorang guru dalam menyampaikan materi 

sedikit banyak menjadi berkurang dengan kehadiran media. Karena dalam 

kegiatan belajar mengajar ketidakjelasan materi dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan ajar juga dapat 

disederhanakan melalui perangkat media. Dengan begitu peserta didik akan lebih 
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mudah mencerna dan memahami materi yang disampaikan.  

Aktivitas merupakan kegiatan, keaktifan, dan kesibukan dan belajar yaitu 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya didalam kelas. Aktivitas siswa juga hal 

yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya belajar adalah melakukan sebuah 

kegiatan atau aktivitas. Bukan dinamakan belajar mengajar kalau tidak ada sebuah 

kegiatan atau aktivitas, karena tanpa aktivitas proses pembelajaran tidak mungkin 

berlangsung dengan baik dan efektif. Itulah sebabnya aktivitas siswa merupakan 

dasar dari sebuah pembelajaran yang sangat penting dalam proses pembelajaran.  

Namun kenyataan yang terjadi dalam proses pembelajaran di SD masih 

menunjukkan rendahnya aktivitas belajar siswa yang disebabkan oleh guru dan 

siswa tersebut. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Guru lebih banyak menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa daripada mengikutsertakan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi membosankan. Akibatnya banyak 

siswa yang kurang memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Selain 

itu terlihat siswa tidak termotivasi untuk aktif saat mengikuti pembelajaran di 

kelas. Dalam proses pembelajaran ini, rendahnya aktivitas belajar yang dilakukan 

siswa. Siswa lebih banyak duduk diam dan mendengarkan penjelasan guru di 

dalam kelas. Tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan dan memberikan 

pendapatnya dalam proses pembelajaran tersebut serta sedikit siswa yang berani 

menjawab pertanyaan dan menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru di papan 

tulis.  

Pada kondisi yang menunjukkan aktivitas belajar siswa yang rendah, dan 

belum menyeluruh karena didominasi oleh siswa siswa yang aktif dan pintar di 

kelas. Akibatnya siswa yang tidak aktif akan kurang memahami konsep materi 

pelajaran dan belum dapat mencapai tujuan pembelajaran. Apabila hal ini terus 

dibiarkan, maka akan berpengaruh buruk pada aktivitas belajar siswa sehingga 

mengakibatkan rendahnya proses belajar siswa pada pembelajaran tematik ini. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya berupa penggunaan model 
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pembelajaran yang unik sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dikelas yang lebih menyenangkan.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada di SD 1 Purwosari pada kelas 

IV pada tanggal 22 Oktober 2019, guru belum menggunakan media dan masih 

menggunakan model konvensional. Guru juga belum mampu menguasai kelas 

dengan baik, dan belum menggunakan model yang sesuai dengan materi. Guru 

tidak menggunakan alat peraga saat mengajar dikelas, sehingga minat siswa 

kurang dalam pembelajaran yang berlangsung tersebut. Masalah pembelajaran 

tersebut berakibat aktivitas belajar siswa masih tergolong rendah dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray sangat tepat digunakan untuk 

permasalahan rendahnya aktivitas belajar siswa, model pembelajaran Two Stay 

Two Stray disebut juga dengan sebuah kelompok misal dalam sebuah kelompok 

ada 4 siswa lalu 2 tinggal dikelompok dan 2 siswa bertamu ke kelompok yang 

lain. Dalam penggunaan model ini guru menggunakan media Surat Kartu 

Misterius yaitu sebuah surat yang terdapat didalamnya sebuah macam macam soal 

atau kartu soal yang dibagikan melalui sosial media secara online dan dikerjakan 

di rumah masing-masing siswa. Pada pelaksanaannya dalam 1 kelompok berisi 4 

siswa yaitu siswa diminta untuk 2 tetap tinggal di kelompoknya dan 2 bertamu ke 

kelompok lainnya untuk mencari informasi yang berbeda pada ke kelompok 

lainnya lalu kembali ke kelompok asal dan memberi tahu informasi yang di dapat 

pada kelompok lainnya. Diterapkannya model pembelajaran Two Stay Two Stray 

siswa akan lebih aktif dalam berpendapat dikelas dan keunggulan utama dari 

model tersebut yaitu biasa digunakan untuk semua kelas rendah dan tinggi.  

Sintak model pembelajaran ini yaitu (1) Siswa bekerja sama dalam 

kelompok berempat seperti biasa melalui grub online. (2) Setelah selesai, dua 

siswa dari masing-masing kelompok akan mecari informasi dari kelompok lain 

dan masing-masing bertamu ke kelompok yang lain. (3) Dua siswa yang tinggal 

dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke 

kelompok yang bertanya. (4) Penaya kembali ke kelompok mereka sendiri dan 

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. (5) Kelompok mencocokkan dan 
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membahas hasil-hasil kerja mereka. Menurut Soimin (2014:222) model 

pembelajaran Two Stay Two Stray yaitu dua tinggal yang merupakan salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan pada kelompok 

membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lainnya. Model Two Stay Two 

Stray yaitu guru dengan mudah memantau aktivitas siswa, siswa menjadi lebih 

aktif dan berani mengungkapkan pendapatnya didepan umum sehingga dapat 

menambah rasa percaya diri siswa semakin kuat. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan dengan diperkuat oleh 

penelitian Supriyono (2016). Dengan meningkatnya hasil persentase ketuntasan 

siswa dalam hasil belajar dari 71,41% menjadi 82,14% atau meningkat 10,73%. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil pada Siklus II sudah mencapai atau melebihi 

kriteria minimal yang sudah ditetapkan yaitu 80%. Dari latar belakang yang 

diperkuat jurnal tersebut maka akan dilakukan penelitian tindakan kelas ini yang 

berjudul “Peningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Two Stay Two Stray dengan berbantuan Kertas Surat Misterius di 

Kelas IV pada Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku Sub Tema 1 dan 2 di SD 

1 Purwosari dengan muatan mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia yang 

meliputi IPS dengan materi mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia 

dan Bahasa Indonesia dengan materi mengetahui pengetahuan baru yang terdapat 

dalam tek nonfiksi. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dengan penerapannya menggunakan 

model Two Stay Two Stray dengan berbantuan Kerta Surat Misterius pada 

Kelas IV Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku yang dilakukan di rumah?  

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa dengan di terapkan model Two 

Stay Two Stray dengan berbantuan Kertas Surat Misterius pada Kelas IV Tema 

7 Indahnya Keragaman di Negeriku di SD 1 Purwosari yang dilakukan di 

rumah?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian tindakan kelas yang 

ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dengan penerapannya 

menggunakan model Two Stay Two Stray dengan berbantuan Kertas Surat 

Misterius pada Kelas IV Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku di SD 1 

Purwosari yang dilakukan di rumah 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa dengan di terapkan 

model Two Stay Two Stray dengan berbantuan Kertas Surat Misterius pada 

Kelas IV Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku di SD 1 Purwosari yang 

dilakukan di rumah 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat berguna untuk semua 

masyarakat lain, khususnya didalam dunia pendidikan dan  juga dapat 

memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kajian ilmiah, 

menambah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pendidikan dalam 

peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model Two Stay Two 

Stray Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku sebagai Peningkatan Aktivitas 

Belajar  siswa menggunakan model Two Stay Two Stray dengan berbantuan 

Kertas Surat Misterius. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

kajian bagi penelitian lanjutan, perbandingan, maupun tujuan lain yang relevan. 

Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan 

khususnya di bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Pelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi siswa  

Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di rumah dengan 

menggunakan model pembelajaran  Two Stay Two Stray. Manfaat yang dapat 
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dirasakan langsung oleh siswa di rumah dapat berupa adanya sebuah motivasi 

yang tinggi dalam mengikuti sebuah kegiatan pembelajaran karena 

menggunakan model pembelajaran kooperatif sehingga dapat memupuk dan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa secara online. Dengan menggunakan 

media yang kotak Surat misteriuus diharapkan siswa mampu dengan secara 

mudah memahami materi yang telah di siapkan. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi guru untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah secara 

online dengan menggunakan model pembelajaran yang kooperatif. Guru 

diharapkan dapat menjadikan lebih baik proses pembelajaran melalui suatu 

kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di dalalam proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kinerjanya secara professional. 

c. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini dilaukan agar mempermudah orang tua dalam proses 

pembelajaran anak pada saat di rumah untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan belajar anak. Pembelajaran dirumah tersebut diharapkan untuk 

orang tua ikut serta dalam pembalajaran online. 

d. Bagi Sekolah 

Apabila penelitian ini seselai dilaksanakan di rumah secara online, dalam 

hal ini SD 1 Purwosari dapat mengambil manfaat dengan adanya peningkatan 

kekampuan siswa dan dapat dijadikan sebagai sebuah masukan untuk 

mengambil suatu keputusan dalam proses pembelajaran dimasa yang akan 

datang. Dan untuk penyelenggaraan pembelajaran di rumah secara online 

dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa   maka akan meningkatkan juga 

mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

e. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu dapat menjadi salah satu 

prasyarat kelulusan dan melengkapi penilaian akhir dalam penulisan proposal 

skripsi, dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang peningkatan 

aktivitas belajar siswa dengam menggunakan model pembelajaran Two Stay 
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Two Stray, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam penulisan karya 

ilmiah. 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan permasalahaan diatas, agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah dan dapat mendalam maka masalah-masalah tersebut peneliti batasi 

sebagai berikut. 

1. Penelitian ini membahas mengenai peningkatan aktivitas belajar siswa pada 

Kelas IV di SD 1 Purwosari pada tahun pelajaran 2019/2020 menggunakan 

model pembelajaran Two Stay Two Stray. 

2. Tempat penelitian ini adalah siswa Kelas IV semester II SD 1 Purwosari di 

rumah secara online, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus pada tahun pelajaran 

2019/2020. 

3. Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada Kelas IV Tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku Sub tema 1 dan Sub tema 2 dengan 

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia. 

4.  Kompetensi inti dan yang digunakan sebagai berikut :  

KI 1: Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga.  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.  

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia.  

5. Muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia  
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Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku Sub Tema 1 Keragaman Suku 

Bangsa dan Agama di Negeriku pada Pembelajaran 3 dan 4, sedangkan Sub 

Tema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku Pembelajaran 3 dan 4 

mengenai IPS dengan materi mengetahui keragaman budaya yang ada di 

Indonesia dan Bahasa Indonesia dengan materi mengetahui pengetahuan baru 

yang terdapat dalam tek nonfiksi. 

 Kompetensi dasar dan yang digunakan sebagai berikut : 

 IPS : 3.2  Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan karakteristik ruang. 

Bahasa Indonesia : 3.7  Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah tafsir dalam sebuah penelitian ini, maka perlu 

adanya penegasan istilah sebagai berikut. 

1. Aktivitas 

  Salah satu hal yang paling berpengaruh pada proses pembelajaran yaitu 

sebuah aktivitas belajar pada peserta didik. Sebuah keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran berlangsung akan menyebabkan perilaku interaksi yang 

tinggi yang melibatkan antara guru egan siswa, ataupun siswa itu sendiri. Hal 

ini akan mengakibatkan suasana disalam kelas menjadi lebih kondusif, dimana 

dari masing-masing siswa dapat melibatkan sebuah kemampuan yang 

dimilikinyadengan secara maksimal. Aktivitas belajar merupakan kegiatan 

yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran mencerminkan bahwa munculnya adanya motivasi 

ataupun keinginan peserta didik untuk melakukan proses belajar. Proses dalam 

pembelajaran dikatakan sudah efektif apabila secara aktif ikut terlibat langsung 

didalam sebuah proses pembelajaran tersebut dan dapat menemukan informasi-

informasi (pengetahuan), sehingga mereka tidak hanya menerima secara pasif 

pengetahuan tersebut yang telah diberikan oleh guru pada proses pembelajaran 

tersebut. 
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  Dalam proses belajar mengajar didalam kelas yang berlangsung, tugas 

guru yaitu mengembangkan dan mengkondisikan siwa agar dapat 

mengembangkan bakat dan potensinya. Siswa akan selalu berpikir selama ia 

melakukan perbuatan, tanpa perbuatan maka siswa tidak akan dapat berpikir. 

Oleh karena itu, agar siswa aktif berpikir maka siswa harus diberikan 

kesempatan agar sapat berbuat dan berkreativitas dalam proses pembelajaran 

berlangsung.  

  Adapun indikator didalam aktivitas belajar yaitu kegiatan-kegiatan visual 

(visual activities), kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), kegiatan-kegiatan 

mendengarkan (listening activities), kegiatam-kegiatan menulis (writing 

activities), kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), kegiatan-

kegiatan metric (motor activities), kegiatan-kegiatan mental (mental activities), 

dan kegiatan emosional (emotional activities). 

2. Indikator dari meningkatkan aktivitas belajar siswa yaitu : 

a. Siswa tidak hanya menerima informasi melainkan siswa lebih banyak 

mencari informasi 

b. Siswa lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada guru 

c. Siswa lebih banyak mengajukan pendapatnya di depan kelas dengan rasa 

percaya diri 

d. Siswa dapat menyimpulkan pembelajaran dengan bahasanya sendiri 

e. Siswa dapat memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada 

disekitar dengan optimal 

3. Belajar 

  Belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku yang relative 

tetap akibat adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Adapun ciri ciri 

dari perubahan tingkah laku dalam proses belajar yaitu perubahan terjadi secara 

sadar, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, perubahan 

dalam belajar bersifat positif dan aktif, perubahan dalam belajar bukan bersifat 

sementara, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah dan perubahan 

mecakup seluruh aspek tingkah laku. Beberapa macam jenis jenis belajar yaitu 

: belajar bagian (part learning, fractioned learning), belajar dengan wawasan 
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(learning by insight), belajar diskriminatif (discriminative learning), belajar 

global keseluruhan (global whole learning), belajar incidental (incidental 

learning), belajar instrumental (instrumental learning), belajar intensional 

(intentional learning), belajar laten (latent learning), belajar mental (mental 

learning), belajar produktif (productive learning) dan belajar verbal (verbal 

learning). 

  Di dalam proses belajar di kelas adapun dua faktor yaitu faktor inter dan 

faktor ekstern yang mempengaruhinya, antara lain : Faktor intern yaitu, (1) 

Faktor Jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, (2) Faktor 

Psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan pada proses belajar, (3) Faktor Kelelahan, Faktor 

Ektern yaitu (1) Faktor Keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, 

hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian atau perhatian orang tua dan latar belakang kebudayaan, (2) Faktor 

Sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, hubungan antara guru 

dengan siswa, hubungan antara siswa dengan guru, disiplin sekolah, atal 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung sekolah, metode 

mengajar, dan tugas rumah, (3) Faktor Masyarakat yang meliputi kegiatan 

siswa dalam masyarakat, alat teknologi, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat. 

4. Model Pembelajaran 

  Model pembelajaran merupakan sebuah prosedur atau pola yang selalu 

digunakan sebagai pedoman untuk mecapai sebuah tujuan pembelajaran yang 

didalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media dan alat penilaian 

pembelajaran. 

5. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

 Model pembelajaran Two Stay Two Stray merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 

1990. Model Two Stay Two Stray ini dapat digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia peserta didik. Model pembelajaran 

ini merupakan sebuah system pembelajaran kelompok dengan tujuan agar 
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peserta didik dapat saling untuk bekerja sama, saling membantu memecahkan 

masalah secara bersama, bertanggung jawab, dan dapat saling mendorong satu 

siswa dengan yang lainnya. Model pembelajaran ini juga dapat melatih seorang 

siswa untuk melakukan kegiatan bersosialisasi dengan baik bersama teman 

temannya. 

Langkah langkah model Two Stay Two Stray ini sebagi berikut : (1) Guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara online, (2) Setelah selesai, 

siswa dari masing-masin kelompok akan bertanya pada kelompok lain secara 

online, (3)  siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi mereka ke kelompok lain yang bertanya, (4) Setelah selesai   

kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain, (5) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja 

mereka.  

6. Media Kertas Surat Misterius 

Kertas surat misterius merupakan sebuah media yang digunakan dengan 

sebuah ke rasa ingin tahu an siswa yang sangat besar sehingga dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Dengan demikian sebuah media ini 

sangat menarik digunakan pada saat proses pembelajaran di rumah karena 

gabungan antara media dan sebuah pembelajaran ini mampu menumbuhkan 

motivasi dan menarik minat siswa untuk ikut dan aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

7. IPS 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu social, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum 

dan budaya. IPS mempunyai beberapa konsep yaitu interaksi, saling 

ketergantungan, keragaman, pola, konflik, kekuasaan, keadilan dan 

nasionalisme. 

Tujuan pendidikan IPS yaitu untuk mempersiapkan siswa menjadi 

Negara yang baik dalam kehidupannya di masyarakat dan mempergunakan 

Penalaran untuk mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya. 

Adapun pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS yaitu untuk mendidik dan 
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memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri 

sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya serta untuk 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Tujuan pembelajaran IPS yaitu mengembangkan potensi peserta didik 

agar peka terhadap masalah social yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala kejadian yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Di dalam penelitian ini peneliti mengambil Mata Pelajaran IPS pada 

Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku pada Subtema 2 dan 3 mengenai 

materi IPS dengan materi mengetahui keragaman budaya yang ada di 

Indonesia. 

8. Bahasa Indonesia 

  Bahasa adalah salah satu alat komunikasi, melalui bahasa manusia 

dapat saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari 

yang lain da dapat meningkatkan kemampuan intelektual. Oleh karena itu 

hakikat bahasa adalah belajar komuikasi. Tujuan dari Bahasa Indonesia yaitu 

agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar 

serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan 

tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa pada sekolah dasar. Ruang 

lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek aspek sebagai 

berikut: (1) mendengarkan, (2) berbicara, (3) membaca dan (4) menulis. 

  Di dalam penelitian ini peneliti mengambil Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia pada Tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku Bahasa Indonesia 

dengan materi mengetahui pengetahuan baru yang terdapat dalam tek nonfiksi. 

  


