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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan motivasi  dan  hasil 

belajar siswa pada saat mengikuti pembelajaran materi termokimia melalui pembelajaran 
Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)
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2019/2020 berjumlah 34 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus 
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diperoleh dari hasil penilaian tes  dan nontes. Indikator penilaian adalah kriteria ketuntasan  
minimal  yaitu 72. Aspek penilaian meliputi pengetahuan, peilaku dan motivasi. 

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (a) Penggunaan model 
pembelajaran Cooperative Tipe  Two Stay Two Stray (TSTS) meningkatkan motivasi belajar siswa, 
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Kata Kunci: Motivasi, termokimia, Cooperative, Two Stay Two Stary (TSTS)

PENDAHULUAN
Ilmu kimia merupakan salah satu rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), oleh karenanya 

kimia mempunyai karakteristik yang sama dengan IPA. Karakteristik tersebut adalah obyek 
ilmu kimia, cara memperolehnya serta kegunaanya. 

Salah satu materi yang dipelajari di SMA adalah termokimia yang mempelajari reaksi kimia 
dengan mengamati perubahan panas yang terjadi. Manfaat termokimia dalam kehidupan sehari-
hari antara lain adalah pembakaran bahan bakar seperti minyak dan batubara yang dipakai 
untuk pembangkit listrik. Bensin yang dibakar dalam mesin mobil akan menghasilkan energi 
yang menyebabkan mobil dapat bergerak. Pembakaran gas metan (komponen utama dari gas 
alam) yang menghasilkan panas untuk memasak. Proses dalam tubuh kita yaitu metabolisme 
dari makanan yang kita makan akan menghasilkan energi yang kita butuhkan untuk tubuh. 
Hampir semua reaksi kimia selalu ada energi yang diambil atau dikeluarkan.  

Di lingkungan SMA Negeri 1 Pagerbarang, kimia dipandang sebagian besar siswa sebagai 
salah satu mata pelajaran sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 
memahami kimia. Ada beberapa penyebab masalah tersebut. Pertama adalah bahwa materi 
pelajaran kimia bersifat abstrak. Kedua adalah guru masih menggunakan metode pembelajaran 
konvensional yang berjalan hanya satu arah sehingga kurang melibatkan siswa secara aktif. 
Akibatnya motivasi dan hasil belajar siswa rendah. 
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Kondisi tersebut terlihat di kelas XI IPA 4 SMA N 1 Pagerbarang Tahun Pelajaran 
2019/2020. Dari 34 siswa hanya 7 siswa yang mencapai KKM, nilai  tertinggi 80,  terendah  33 
dengan rerata 53 dan ketuntasan belajar klasikal 20,59 %.

Solusi yang peneliti lakukan adalah melaksanakan pembelajaran materi termokimia 
melalui model pembelajaran Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan alasan (a) 
Pembelajaran Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) melibatkan siswa secara aktif (b) 
untuk mengembangkan sikap kerjasama dan keterampilan berkomunikasi 

Identifakasi Masalah
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penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya motivasi belajar siswa
2. Rendahnya hasil belajar siswa
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4. Teknik pembelajaran guru yang belum dapat memotivasi belajar siswa
5. Kurangnya sarana penunjang berupa media pembelajaran dari guru untuk meningkatkan 

kompetensi siswa

Pembatasan Masalah
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1. Peningkatan motivasi belajar siswa yaitu dorongan baik yang bersifat internal maupun 
eksternal yang membuat siswa bergerak, bersemangat dan senang belajar secara serius dan 
terus menerus selama kegiatan proses belajar ( Wena, 2008: 34).

2. Peningkatan hasil belajar siswa yaitu kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 
pengalaman belajarnya (Sudjana, 2006:22) 

Rumusan Masalah
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merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah peningkatan motivasi belajar siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Pagerbarang 

semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 pada saat mengikuti pembelajaran materi termokimia 
melalui  model pembelajaran Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) ? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar materi termokimia siswa kelas XI IPA 4 SMA 
Negeri 1 Pagerbarang semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 melalui  model 
pembelajaran Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) ?

Tujuan Penelitian
1. Untuk  meningkatkan motivasi belajar  siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Pagerbarang  

semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 pada saat mengikuti pembelajaran materi 
termokimia melalui model pembelajran Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Pagerbarang Semester 
Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 pada saat mengikuti pembelajaran materi termokimia 
melalui model pembelajaran Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 
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Manfaat Penelitian
1. Manfaat bagi Siswa
    Hasil penelitian dapat memberi solusi masalah yang dihadapi siswa dalam meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar termokimia
2. Manfaat bagi Guru
a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan kelas.

b. Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran materi termokimia dengan  menerapkan 
model pembelajaran Cooperative  Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

c. Peningkatan kompetensi guru dalam mengatasi masalah pembelajaran di dalam kelas
3. Bagi Sekolah

a. Dapat meningkatkan mutu pembelajaran (mutual learning) dan hasil belajar  mata 
pelajaran kimia

b. Dapat menambah pengetahuan dan memotivasi guru lain dalam melaksanakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dan menumbuhkan budaya meneliti di sekolah

KAJIAN TEORI
Motivasi dalam Proses Belajar Mengajar

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Tanpa 
motivasi maka tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 
Hamalik (2016 : 161) yang menyatakan bahwa fungsi motivasi adalah mendorong  timbulnya 
kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti 
belajar. Motivasi juga berfungsi sebagai pengarah kepencapaian tujuan yang diinginkan. Besar 
kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu pekerjaan.

Mengingat pentingnya peranan motivasi pada proses belajar mengajar, Gagne dalam Dahar 
(2006 : 124) menyatakan bahwa fase pertama dalam belajar adalah fase motivasi. Siswa (yang 
belajar) harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa belajar akan memperoleh 
hadiah. Misalnya siswa-siswa dapat mengharapkan bahwa informasi tentang suatu pokok 
bahasan akan memenuhi keingintahuan mereka dan akan berguna bagi mereka atau dapat 
menolong mereka untuk memperoleh nilai yang lebih baik  

Siswa yang memiliki motivasi tinggi pada umumnya mampu meraih prestasi belajar yang 
tinggi pula dalam proses belajar mengajarnya dan sebaliknya siswa yang memiliki motivasi 
rendah pada umumnya prestasi belajarnya juga rendah. Oleh karena itu guru dituntut untuk 
mampu menciptakan proses belajar mengajar yang mampu meningkatkan motivasi belajar 
siswa. 

Salah satu yang harus dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi dalam pembelajaran 
adalah dengan membangun hubungan yang baik antara guru dengan siswa.  Dengan hubungan 
yang baik diharapkan siswa akan menyukai gurunya dan sekaligus mata pelajaranya. 

Sementara itu Johnson (2009 : 198 - 258) memberikan beberapa saran yang dapat 
membantu guru menarik perhatian siswa-siswanya. Saran tersebut antara lain : bantu siswa 
meyakini bahwa keberhasilan itu suatu yang mungkin, kenali sikap murid di kelas, perbaiki 
sikap diri, tambah kegiatan otak kanan dan otak kiri, minta tanggapan murid sesering mungkin, 
ajarkan ketrampilan pencarian solusi, sesering mungkin berikan laporan perkembangan, ajarkan 
murid membaca transkip nilai, tunjukan cara membuat tujuan akhir (goal), ciptakan tantangan, 
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jadikan kesalahan suatu yang bisa diterima, beri contoh perilaku yang dapat diterima dan sikap 
mencapai yang terbaik, cari kesempatan untuk memberi pujian, terus berhubungan dengan 
orang tua dan wali murid, buat kelompok bantu sebaya, bagi kelompok yang berfungsi baik, , 
biarkan murid bersinar, gunakan buku harian sebagai alat, buat pelajaran di kelas lebih pribadi, 
bedakan murid berdasarkan nilai, atur langkah sikura-kura dan kancil

Untuk mengetahui motivasi belajar yang ada pada siswa, ada beberapa indikator yang dapat 
digunakan. Wena dalam bukunya  (2008 : 33), menguraikan beberapa indikator untuk mengetahui 
motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Indikator tersebut  adalah keantusiasan dalam 
belajar, minat atau perhatian pada pembelajaran, keterlibatan dalam kegiatan belajar, rasa 
ingin tahu pada isi pembelajaran, ketekunan dalam belajar, selalu berusaha mencoba dan aktif 
mengatasi tantangan yang ada pada pembelajaran 

Sementara itu Asrori (2007 : 184), menyatakan bahwa beberapa indikator untuk mengetahui 
motivasi siswa dalam proses belajar mengajar adalah memiliki gairah yang tinggi, penuh 
semangat, memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi, mampu “jalan sendiri” 
ketika guru meminta siswa mengerjakan sesuatu, memiliki rasa percaya diri, memiliki daya 
konsentrasi yang lebih tinggi,kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi, memiliki 
kesabaran dan daya juang yang tinggi

Hakikat Belajar dan Hasil Belajar
Gagne dalam Dahar (2006 : 2) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses di mana 

suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman   
Pendapat senada dikemukakan oleh Galloway dalam Uno (2007 : 195) yang  menyatakan 

belajar sebagai perubahan perilaku seseorang yang relatif cenderung tetap sebagai akibat adanya 
penguatan (reinforcement)

Sementara Daryanto dan Raharjo (2012:16) menyatakan belajar pada hakekatnya adalah 
proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang 
sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. 
Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati dan memahami sesuatu, indikator belajar 
ditujukan dengan perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.  

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 
proses perubahan perilaku dari seseorang (siswa) sebagai akibat dari pengalaman berinteraksi 
dengan lingkungan  (sekolah, guru, teman, ilmu pengetahuan) yang dialami orang  tersebut yang 
tampak pada tingkah lakunya. Pengalaman belajar yang diperoleh seseorang  akan membekas 
dan meresap dalam dirinya sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan tingkah lakunya akan 
mengalami perubahan. Perubahan ini bersifat relatif tetap

Proses belajar yang dialami siswa akan menghasilkan perubahan-perubahan. Perubahan-
perubahan ini meliputi bidang pengetahuan, ketrampilan  dan sikap. Adanya perubahan tersebut 
dilihat pada kemampuan yang dimiliki, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bsia 
menjadi bisa dan dari tidak trampil menjadi trampil.   

Sementara itu Sudjana menyatakan bahwa hasil belajar pada hahikatnya adalah kemampuan 
yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar tersebut meliputi 
ketrampilan, pengetahuan dan sikap (Sudjana,2016:22).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa  hasil belajar adalah perubahan yang 
terjadi pada individu karena suatu usaha atau proses, yaitu usaha atau proses belajar. Jadi hasil 
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belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran. 
Perubahan tingkah laku itu meliputi perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut  Syah (2015 : 145) faktor 
– faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dikelompokan menjadi tiga macam yakni faktor 
internal merupakan keadaan/ kondisi jasmani dan rohani siswa dan faktor eksternal  yakni 
kondisi lingkungan di sekitar siswa serta faktor pendekatan belajar (approach to learning), 
yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 
melakukan kegiatan pembelajaran.

Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, guru dituntut mampu menerapkan 
strategi pembelajaran yang sesuai dengan karateristik materi pelajaran tersebut dan menciptakan 
lingkungan belajar yang kondusip serta mampu memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar.

Menurut Slameto (2013: 66) hasil belajar juga dipengaruhi oleh relasi guru dengan siswa. 
Jika relasi guru dan siswa baik maka siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata  
pelajaran yang diberikan sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Guru yang 
kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab menyebabkan proses belajar kurang lancar, juga 
siswa merasa jauh dari guru maka segan untuk berpartisipasi seara aktif dalam belajar.

Pembelajaran Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)
Cooperative Learning atau belajar kooperatif merupakan suatu pendekatan dalam proses 

pembelajaran yang membutuhkan partisipasi siswa dan kerjasama kelompok. Salah satu tipe 
pembelajaran cooperative adalah pembelajaran Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 
yang dikembangkan oleh Kagan 1992.

Melalui pembelajaran Cooperative tipe TSTS memungkinkan siswa untuk aktif, baik dalam 
berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan jawaban kepada teman satu kelompok 
maupun antar kelompok. Dapat dikatakan bahwa kelebihan model pembelajaran TSTS adalah:
a. Dapat diterapkan pada semua kelas
b. Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna
c. Lebih berorientasi pada keaktifan
d. Diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya
e. Menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa
f. Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan
g. Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar
Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran TSTS adalah:
a. Mtembutuhkan waktu lama
b. Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok
c. Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan
d. Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas

Untuk mengatasi kelemahan ini, maka sebelum pembelajaran guru terlebih dahulu 
mempersiapkan dan membentuk kelompok – kelompok belajar yang heterogen ditinjau dari 
jenis kelamin dan kemampuan akademik. Pembentukan kelompok yang heterogen memberikan 
kesempatan untuk saling mengajar dan saling mendukung sehingga memudahkan pengelolaan kelas.

Adapun langkah – langkah Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) adalah sebagai 
berikut:
a. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa
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b. Setelah selesai, dua siswa dari masing - masing kelompok akan meninggalkan  kelompoknya 
dan masing – masing bertamu ke kelompok yang lain

c. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi 
mereka ke tamu mereka

d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka 
dari kelompok lain

e. Kelompok mencocokan dan membahas hasil – hasil kerja mereka (http;//www.asikbelajar.
com/model-pembelajaran-two-stay-two-stray diakses pada tanggal 26 Agustus 2019)
Untuk lebih menambah daya tarik pembelajaran, maka hasil kerja masing-masing kelompok 

dipasang di dinding untuk “dihidangkan” pada setiap tamu yang datang.

METODE PENELITIAN
Tempat penelitian tindakan kelas ini adalah SMA N 1 Pagerbarang Kabupaten Tegal, penelitian 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. Subjek  penelitian  adalah siswa kelas 
XI IPA 4 sebanyak 34 siswa.  Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, peneliti sekaligus sebagai 
guru, dan teman guru sebagai kolaboran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan 
nontes. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Teknik nontes untuk mengumpulkan 
data kualitatif  berupa perilaku, motivasi dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran Cooperative 
tipe Two Stay Two Stray (TSTS). Teknik non tes yang digunakan adalah observasi, angket dan 
dokumentasi

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun 
indikator kinerjanya adalah norma penilaian materi termokimia dan kriteria ketuntasan minimal  
pelajaran kimia yaitu 72 untuk ketuntasan belajar perorangan dan 85 % untuk ketuntasan belajar 
secara klasikal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Kondisi Awal

Hasil belajar siswa kelas XI IPA 4 sebelum menggunakan model Cooperative Tipe Two 
Stay Two Stray adalah sebagai berikut. (a) Sebanyak 7 (20,59 %) siswa telah tuntas belajar dan 
27 (79,41 %) siswa belum tuntas. Nilai tertinggi 80, nilai terendah 33 dan rerata 53.
Siklus 1

Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I
No Rentang Nilai Jumlah Prosentase Keterangan
1 < 72 11 32,35 % Belum Tuntas
2 !
"� 23 67,64 % Tuntas

Jumlah 34 100 % Ketuntasan klasikal 
67,64 %

Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rerata

40
90

68,12
                                                                                          Sumber: Analisis Data Hasil Penilaian, Oktober 2019
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Diketahui bahwa nilai tertinggi 90, terendah 40 dan rerata 68,12.  Nilai di bawah KKM 
sebanyak 11 (32,35 %) siswa, nilai sama atau di atas KKM sebanyak 23 (67,64%) siswa, maka 
disimpulkan ketuntasan belajar klasikal belum tercapai. Ketuntasan belajar klasikal tercapai 
jika 85 % siswa telah mencapai KKM. Berdasarkan data hasil belajar pada siklus I ini, ternyata 
proses pembelajarannya perlu ditingkatkan lagi pada siklus berikutnya.

Hasil Penilaian Nontes
Penilaian nontes pada siklus I merupakan hasil pengamatan terhadap perilaku dan motivasi 

siswa terhadap pembelajaran melalui model Cooperative tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 
Hasil pengamatan perilaku siswa seperti tercantum pada tabel berikut.
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�����
No Perilaku Siswa yang Diobservasi A B C D
1
2
3

Memperhatikan penjelasan guru
Aktivitas siswa berdiskusi
Kerja sama siswa 

11
11
11

20
18
19

3
5
4

-
-
-

                                                                       Sumber : Analisis Hasil Observasi, Oktober 2019
Keterangan: A = amat baik, B  = Baik, C = cukup, D = kurang

Dapat dijelaskan untuk aspek perhatian, sebanyak 11 siswa memiliki nilai A, 20 B  dan 
hanya 3 siswa yang memiliki nilai C. Untuk aspek aktivitas, sebanyak 11 siswa memiliki nilai 
A, 18 B dan hanya 5 siswa memiliki nilai C. Untuk aspek kerjasama, 11 siswa mempunyai nilai 
A, 19 B dan hanya 4 siswa yang memiliki nilai C. Analisis hasil angket motivasi belajar seperti 
tercantum pada tabel berikut.

Analisis Hasil Angket Motivasi Belajar Siklus I
Motivasi Siswa Jumlah Siswa

1. Sangat baik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

8
20
6
0

                                                 Sumber : Analisis Hasil Angket, Oktober 2019

Terlihat bahwa sebanyak 8 siswa mempunyai motivasi sangat baik, 20 siswa baik dan 
hanya 6 siswa yang mempunyai motivasi cukup.

Adapun tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang disajikan guru melalui model 
Cooperative tipe Two Stay Two Stray (TSTS)  seperti tercantum pada tabel berikut.

Analisis Hasil Angket Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran  
Yang Disajikan Guru Pada Siklus I

No. Kriteria Jumlah siswa
1. Sangat senang ( 81 – 100%) 20
2. Senang  (61 – 80%) 10
3. Cukup senang  ( 41 – 60%) 4
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                                                 Sumber : Analisis Hasil Angket Tanggapan Siswa, Oktober 2019

Berdasarkan  tabel di atas diketahui sebanyak 20 (58,82 %) siswa menyatakan sangat 
senang, 10 (29,41 %) siswa menyatakan senang dan 4 (11,76 %) siswa menyatakan cukup 
senang serta tidak ada siswa yang menyatakan tidak senang. 
SiklusI I

Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus II
No Rentang 

Nilai
Jumlah Prosentase Keterangan

1 < 72 4 11,76 Belum Tuntas
2 !
"� 30 88,24 Tuntas

Jumlah 34 Ketuntasan klasikal  88,24 
%

Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Rerata

47
100

81,16 
                                                      Sumber: Analisis Data Hasil Penilaian, Oktober 2019 

Peningkatan kemampuan kognitif dibanding siklus I. Pada siklus II hanya 4 siswa   yang 
mendapatkan nilai di bawah KKM. Nilai tertinggi 100, nilai terendah 47 dan rerata 81,16. Pada 
siklus II ketuntasan belajar secara klasikal sudah  tercapai karena 30 siswa (88,24 %) telah   
tuntas belajar. 

Hasil Penilaian  Nontes 
������������	���
�����	��������
�������������	�����������������
������
No Perilaku Siswa yang Diobservasi A B C D
1
2
3

Memperhatikan penjelasan guru
Aktivitas siswa berdiskusi
Kerja sama siswa 

12
18
13

20
16
19

2
-
2

-
-
-

                                         Sumber : Analisis Hasil Observasi Perilaku Siswa, Oktober 2019
Keterangan : A = sangat baik  , B= baik , C = cukup , D =  kurang

Dapat dijelaskan untuk aspek perhatian, 12 siswa memiliki nilai A, 20 B dan hanya 2 
siswa memiliki nilai C. Untuk aspek aktivitas, 18 siswa memiliki nilai A, 16 memiliki nilai B. 
Untuk aspek kerjasama, 13 siswa mempunyai nilai A, 19 B dan hanya 2 siswa yang memiliki 
nilai C. Disimpulkan bahwa siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan mampu berdiskusi 
serta bekerjasama. Sementara motivasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Analisis Hasil Angket Motivasi Belajar Siklus II
Motivasi Siswa Jumlah Siswa

1. Sangat baik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

14
18
2
0

                                Sumber : Analisis Hasil Angket Motivasi Belajar Siklus II, Oktober 2019
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Dari tabel 7 dapat diketahui 14 (41,18 %) siswa mempunyai motivasi sangat baik, 18 
(52,94 %) baik dan hanya 2 (5,88 %) siswa mempunyai motivasi cukup.

Adapun tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang disajikan guru melalui model 
Cooperative tipe Two Satay Two Stray (TSTS) seperti tertera pada tabel berikut.

Analisis Hasil Angket Tanggapan Siswa
Terhadap Pembelajaran Yang Disajikan Guru Pada Siklus II

No. Kriteria Jumlah siswa
1. Sangat senang ( 81 – 100%) 24
2. Senang  (61 – 80%) 8
3. Cukup Senang  ( 41 – 60%) 2
4. #����
��	�	�
$
&
'*+> -
                                    Sumber : Analisis Hasil Angket Tanggapan Siswa Siklus II, Oktober 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui sebanyak 24 (70,59 %) siswa menyatakan sangat 
senang, 8 (23,53 %) siswa menyatakan senang dan 2 (5,88 %) siswa menyatakan cukup senang 
serta tidak ada siswa yang menyatakan tidak senang. 

Berdasarkan data dan catatan selama pembelajaran  siklus II,  disimpulkan bahwa 
pembelajaran materi termokimia melalui model Cooperative tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 
menjadi lebih bermakna, siswa aktif, senang dan bersemangat.

PEMBAHASAN ANTAR SIKLUS
Perbandingan penilaian kognitif materi termokimia, siklus I dan siklus II dapat peneliti 

paparkan pada tabel di bawah ini:

Perbandingan  Hasil Penilaian Kognitif  Siklus I dan Siklus II
No Penilaian Sebelum Metode Siklus I Siklus II

1
2
3
4
5

Ketuntasan Belajar Klasial
Ketuntasan Belajar 
Individu
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Nilai Rata-Rata

20,59 %
7 siswa

33
80
53

67,64 %
11 siswa

40
90

68,12

88,24 %
30 siswa

47
100

81,16

                                                                  Sumber : Analisis Hasil Penilaian Kognitif , 2019

Berdasarkan di atas diketahui bahwa kemampuan kognitif siswa pada materi termokimia 
meningkat dari sebelum tindakan, siklus I dan siklus II. Hal tersebut terlihat pada ketuntasan 
belajar klasikal sebelum penerapan metode hanya 20,59 %, pada siklus I mencapai  67,64 % 
dan pada siklus II mencapai 88,24 %. Ketuntasan belajar klasikal meningkat sebesar 20,60 % 
dari siklus I ke siklus II. Rata - rata nilai meningkat 13,04 poin dari siklus I ke siklus II. Pada 
siklus I rata – rata nilai hanya 68,12 sedangkan pada siklus II rata – rata nilai mencapai 81,16. 
Nilai terendah meningkat 7 poin dari 40 pada siklus I menjadi 47 pada siklus II. Perbandingan 
��	�����	
���	����
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Perbandingan penilaian kognitif siklus I dan siklus II
Hasil penilaian nontes pun menunjukkan peningkatan. Perubahan perilaku  siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Perbandingan Penilaian Perilaku Siswa
No Aspek     Nilai Siklus   I Nilai Siklus II

A B C D A B C D
1
2
3

Perhatian
��������
Kerjasama

11
11
11

20
18
19

3
5
4

-
-
-

12
18
13

20
16
19

2
-
2

-
-
-

                                            Sumber : Hasil Analisis Data Pengamatan Perilaku Siswa,  2019
Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa perilaku siswa selama pembelajaran menunjukan 

perilaku yang positif. Pada siklus I hanya 3 sampai 5 siswa yang memiliki nilai  C untuk 
��������	�
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Perbandingan penilaian perilaku siswa siklus I dan II  .

Perbandingan motivasi belajar siswa siklus I dan II dipaparkan pada tabel berikut.

Perbandingan Penilaian Motivasi Siswa Siklus I dan II
No Kriteria Siklus I Siklus II
1
2
3
4

Sangat Baik
Baik

Cukup
Kurang

8 siswa
20 siswa
6 siswa

-

14 siswa
18 siswa
2 siswa

-
                                                            Sumber : Hasil Analisis Data Motivasi Siswa, 2019
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Motivasi siswa juga menunjukan hal yang positif. Dari tabel 11 menunjukkan hanya 
2 s.d 6 siswa yang memiliki motivasi cukup, 18 s.d 20 siswa baik dan antara 8 s.d 14 siswa 
menunjukkan motivasi yang sangat baik. Perbandingan motivasi siklus I dan II diperjelas 
��	��	
�����
�
�������

Perbandingan motivasi belajar siswa siklus I dan II

 Adapun tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang disajikan guru sebagian besar 
siswa menyatakan sangat senang. Perbandingan tangapan siswa terhadap pembelajaran yang 
disajikan guru dipaparkan pada tabel 12 berikut.

Perbandinagn Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Menggunakan  
Model Cooperative Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)  siklus I dan Siklus II
No Kriteria Siklus I Siklus II
1
2
3
4

Sangat Senang
Senang

Cukup Senang
Tidak Senang

20 siswa
10 siswa
4 siswa

-

24 siswa
8 siswa
2 siswa

-
                                              Sumber: Analisi Data Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan hanya 2 sampai 4 siswa saja yang merasa cukup 
senang, sementara 8 sampai 10 siswa memberikan tanggapan senang, dan 20 sampai 24 siswa 
memberikan tanggapan sangat senang

Perbandingan tanggapan siswa terhadap pembelajaran siklus I dan siklus II lebih jelas 
���������	
����
�����
�������

Perbandinagn Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Cooperatif
 Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) siklus I dan Siklus II
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 Berdasarkan temuan dalam penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran 
Cooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS), pembelajaran nampak hidup, siswa aktif, berinteraksi 
lebih baik dan belajar bertanggungjawab dengan menyampaikan hasil pekerjaanya baik pada 
kelompoknya maupun kelompok lain sesuai dengan peranya masing-masing.
 Siswapun nampak senang, termotivasi dan bersemanagt dalam mengikuti proses 
pembelajaran . Beban psikologis yang dahadapi siswa seperti rasa malu, grogi dan takut 
menjadi berkurang. Pembelajaranpun menjadi lebih menyenangkan. Siswa merasakan manfaat 
pembelajaran.    

PENUTUP
SIMPULAN
 Simpulan penelitian tindakan kelas ini adalah (1) Berdasarkan hasil analisis data, ada 
peningkatan motivasi yang cukup nyata pada siswa kelas XI IPA 4 SMA N 1 Pagerbarang 
ketika mengikuti pembelajaran materi termokimia. Pada siklus I, sebanyak 8 siswa mempunyai 
motivasi amat baik, 20 siswa baik dan 6 siswa mempunyai motivasi cukup baik. Sedangkan 
pada siklus II, sebanyak 14 siswa mempunyai motivasi amat baik, 18 siswa baik dan 2 siswa 
mempunyai motivasi cukup baik. (2) Rerata hasil belajar siswa aspek kognitif meningkat dari 
68,12 pada siklus I menjadi 81,16 pada siklus II. Ketuntasan belajar klasikal juga meningkat 
dari 67,64 % pada siklus I menjadi 88,24 % pada siklus II. 

SARAN
 Saran yang dapat peneliti sampaikan melalui penelitian tindakan kelas ini adalah (a) 
Guru hendaknya mencoba  model pembelajaran Cooperative tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 
untuk meningkatkan kemampuan penguasaan materi termokimia. (b) Sudah saatnya guru 
mencari alternatif model pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan meningkatkan hasil 
belajar
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