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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikan murid, baik secara individual atau kelompok baik sekolah atau di luar 

sekolah. Guru dalam arti kata digugu dan ditiru jadi guru adalah pembimbing dan 

pengajar, pembimbing artinya pembentuk watak, perilaku, dan akhlak anak didik 

(transfer of values).1 

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. Unsur 

manusia lainnya adalah anak didik. Guru dan anak didik berada dalam suatu relasi 

kejiwaan. Keduanya berada dalam proses interaksi edukatif dengan tugas dan peranan 

yang berbeda. Guru yang mengajar dan mendidik dan anak didik yang belajar dengan 

menerima bahan pelajaran dari guru di kelas.2 

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa guru adalah orang yang 

bertanggung jawab memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada siswa. 

Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan perkembangan jasmani dan 

rohani manusia melalui ajaran Islam dengan memperhatikan fitrah manusia yang ada 

pada diri manusia dimana manusia mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya 

sesuai dengan tujuan pencipta-Nya.3 

                                                           
1
 Akhmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, ( Palembang : IAIN Raden Fatah, 2006), hlm. 57 

2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 107 
3Akhmal Hawi, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 

2005), hlm.159 
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Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan upaya sadar dan terencana untuk 

menyiapkan siswa dalam mengenal, meyakini, memahami, menghayati dan bertakwa 

berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya kitab suci 

al-Qur’an dan al-Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan serta 

penggunaan pengalaman.4 

Dari uraian di atas, Pendidikan Agama Islam adalah orang yang mengajarkan 

materi-materi pendidikan Agama Islam kepada siswa, agar siswa menjadi orang 

berilmu pengetahuan, beriman dan berakhlak mulia. Pendidikan Agama Islam 

membimbing dan melatih agar siswa cerdas secara lahir dan batin. Pendidikan Agama 

Islam membimbing siswa agar menjadi hamba pengabdi kepada Allah SWT dari 

dunia hingga akhirat. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan 

perwujudan individu. Pada prinsipnya pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran.5 

 

 

 

                                                           
4 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm.21 
5 Permendiknas, Undang-Undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan 

Nasional), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7 
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Dari observasi penulis pada tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 

Juni 2015 di SMP Nurul Iman Palembang, bahwa pelaksanaan pembelajaran guru di 

sana masih banyak menggunakan metode konvensional khususnya guru Pendidikan 

Agama Islam. Materi pembelajaran PAI lebih banyak terfokus pada penyampaian 

materi dan pengisian lembar kerja siswa sedangkan pembelajaran PAI secara praktek 

tidak diaplikasikan sehingga berdampak pada pencapaian hasil pembelajarannya. Hal 

tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kemampuan guru 

dalam mengelola komponen-komponen pembelajaran. Dalam aplikasi metode dan 

penggunaan media pembelajaran pun cenderung kaku dan tidak maksimal karena 

siswa hanya diberi tugas untuk mengisi LKS kemudian guru memberikan nilai. Hal 

ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif. Ketercapaian hasil belajar 

siswa bukan hanya dilihat dari metode atau cara penyampaian materi kepada siswa, 

akan tetapi proses belajar mengajar siswa sangat berperan penting dalam 

meningkatkan tercapainya hasil belajar siswa.  

Untuk meningkatkan hasil pembelajaran tersebut diperlukan upaya perbaikan 

dalam model pembelajarannya. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun 

sedemikian rupa dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dengan 

mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di dalam proses 

pembelajaran, guru harus memiliki model, agar siswa dapat belajar secara efektif dan 

efisien, mengenai pada tujuan yang diharapkan. Salah  satu langkah untuk memiliki 

model itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut 

metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di 
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dalam mengajar. Metode mengajar digunakan untuk memotivasi siswa agar mampu 

menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi 

ataupun menjawab suatu pertanyaan yang bertujuan agar siswa mampu berfikir dan 

mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam menghadapi segala hal persoalan.6 

Penggunaan metode sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan kreatifitas serta minat belajar siswa terhadap semua mata pelajaran 

yang akan diajarkan khusunya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini perlu mendapat 

perhatian khusus, karena minat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan 

proses belajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang kurang baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat 

terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan ajar 

sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap siswa dan 

atau terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, serta  penggunaan metode yang 

kurang menarik, sehingga siswa kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya. 

Akibatnya siswa malas untuk belajar. Untuk itu disinilah penggunaan metode dalam 

belajar sangat penting agar siswa tidak bosan ketika sedang mengikuti pelajaran atau 

ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dalam hal ini salah satu metode yang 

digunakan guru dalam proses belajar mengajar disekolah, terutama dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah metode kerja kelompok. Didalam kerja kelompok ini 

                                                           
6Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013), hlm. 65  
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proses interkasi siswa terlibat, saling tukar informasi, memecahkan masalah, siswa 

berperan aktif, tidak pasif dalam interaksi tersebut.   

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menerapkan 

model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray  pada mata pelajaran pembelajaran PAI 

materi puasa terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar kelas VIII di SMP Nurul 

Iman Palembang. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas atau menyimpang dari pokok bahasan, 

maka peneliti memberikan batasan penelitian ini hanya pada bagaimana Penerapan 

Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray Pada Mata 

Pelajaran PAI Materi Puasa Terhadap Aktivitas guru mengajar dan aktivitas siswa 

Belajar serta Hasil Belajar Siswa di Kelas VIII SMP Nurul Iman Palembang”. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol Yang 

Tidak Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stray Pada 

Mata Pelajaran PAI di Kelas VIII SMP Nurul Iman Palembang? 

2. Bagaimana Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen Yang 

Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stray Pada Mata 

Pelajaran PAI di Kelas VIII SMP Nurul Iman Palembang? 

3. Adakah Perbedaan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen Yang Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Two Stay Two 

Stray dan Kelas Kontrol yang Tidak Menggunakan Model Pembelajaran Tipe 
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Two Stay Two Stray Pada Mata Pelajaran PAI di Kelas VIII SMP Nurul Iman 

Palembang? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran PAI Materi Puasa kelas VIII Sebelum Diterapkan Model 

Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stay Di SMP Nurul Iman Palembang. 

b. Untuk mengetahui Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran PAI Materi Puasa kelas VIII Sesudah Diterapkan Model 

Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stay Di SMP Nurul Iman Palembang. 

c. Untuk mengetahui Perbedaan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa 

sebelum dan sesudah  Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Two Stay 

Two Stray Pada Mata Pelajaran PAI di Kelas VIII SMP Nurul Iman 

Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran tipe Two Stay Two 

Stray (dua tinggal dua tamu) terhadap hasil belajar siswa. 

b. Secara praktis, dapat menjadi bahan bacaan yang akan dipergunakan 

sesuai dengan kegunaan, dan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya. 
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c. Bagi siswa,  dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pemecahan 

masalah pada mata pelajaran PAI dan sebagai penerapan pembelajaran 

untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan 

dalam belajar secara aktif. 

E. Kerangka Teori 

1. Pengertian Penerapan Model Pembelajaran Kooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah 

perbuatan menerapkan.7 Penerapan adalah proses, cara, perbuatan.8 Jadi penerapan 

adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 

kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 

Proses pembelajaran yang berkualitas tentunya sangat diharapkan dalam 

setiap usaha mencapai tujuan pendidikan. Setiap pendidikan akan berkualitas bila 

didalamnya tercipta proses pembelajaran yang efektif.  

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola prosedur 

sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar mengajar.9 

                                                           
7 Tim Ganeca Sains Bandung, Kamus Modern Bahasa Indonesia, (Bandung: Penabur Ilmu, 

2014), hlm. 314 
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : 

PT Gramedia, 2008), hlm. 1448 
9 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 89 
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Menurut Sukardi model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan 

pembelajaran yang diguanakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada 

siswa.10 Sedangkan Trianto mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial.11 Model 

pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan efesien untuk mencapai tujuan pendidikannya.12 

Jadi, dapat dipahami bahwasannya model pembelajaran merupakan salah satu 

komponen yang ada dalam kegiatan pembelajaran, yang pada dasarnya merupakan 

kegiatan dalam melakukan interaksi siswa disaat proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Sehingga dengan penggunaan model pembelajaran tujuan yang 

dikehendaki dapat tercapai. 

Salah satu model yang ada dalam pembelajaran kooperatif Learning adalah 

model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray. Melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray diharapkan siswa akan berani mengungkapkan 

pendapatnya dalam kelompoknya sendiri, kemudian dalam kelompok lain. Sejalan 

dengan hal tersebut, Anita Lie juga mengungkapkan bahwa dalam model 

                                                           
10 Ismail Sukardi, Model dan Metode Pembelajaran Modern: Bekal untuk Guru Profesional, 

(Palembang: Tunas Gemilang Press, 2013), hlm. 29 
11

 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 51 
12 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223 
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pembelajaran tipe Two Stay Two Stray memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain.13 

Model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (dua tinggal dua tamu) 

merupakan model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. Hal ini dilakukan dengan 

cara saling mengunjungi/bertamu antar kelompok untuk berbagi informasi.14 Model 

pembelajaran tipe Two Stay Two Stray di kembangkan oleh Spencer Kagan pada 

tahun 1990, dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan umur, model 

pembelajaran ini memungkinkan setiap kelompok untuk saling berbagi informasi 

dengan kelompok-kelompok lain.15 Senada dengan Nanang Hanafiah bahwa model 

pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TSTS) adalah memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya.16 

Model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TSTS) adalah pembagian 
kelompok dalam pembelajaran, model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray 
memperhatikan kemampuan akademis siswa. Guru membuat kelompok yang 
heterogen dengan alasan memberi kesempatan siswa untuk saling mengajar (peer 
tutoring) dan saling mendukung, meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, etnik 
dan gender serta memudahkan pengelolahan kelas karena masing-masing kelompok 
memiliki siswa yang berkemampuan tinggi, yang dapat membantu teman lainnya 
dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok.17 

                                                           
13 Lie Anita, Cooperative Learning Memperaktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang 

kelas, (Jakarta : Grasindo, 2008), hlm. 61 
14 Ibid, hlm 21 
15Miftahul Huda, Cooperative Learning (Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan), 

(yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 140 
16 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana,  Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung : Refika 

Aditama, 2009), hlm. 56 
17

 Isjoni, Cooperative Learning (Mengembangkan Kemampuan Belajar Kelompok), 
(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 38 
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Dari teori di atas, dapat dipahami bahwa model pembelajaran tipe Two Stay 

Two Stray merupakan model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. Model 

ini diiterapkan oleh guru kepada peserta didik untuk menyampaikan materi pelajaran, 

sehingga peserta didik lebih mudah mengerti dan memahami materi yang 

disampaikan oleh guru tersebut. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 18 

a. Siswa bekerja sama dengan kelompok berempat sebagaimana biasa. 
b. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan 

dikerjakan bersama. 
c. Setelah selesai, dua anggota dari masing-masing kelompok diminta 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua anggota dari 
kelompok lain. 

d. Dua orang yang “tinggal” dalam kelompok bertugas mensharing informasi 
dan hasil kerja mereka ke tamu mereka. 

e. “Tamu” mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan 
apa yang mereka temukan dari kelompok lain. 

f. Setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka 
semua. 

 

2. Aktivitas Belajar  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aktivitas adalah kegiatan, 

kesibukan kerja atau suatu kegiatan kerja yang dilaksanakan ditiap kegiatan dalam 

suatu perusahaan. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsure 

unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Jadi Aktivitas belajar adalah suatu kegiatan kerja yang dilakukan 

                                                           
18

 Miftahul Huda, Op, Cit, hlm.141 
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seseorang untuk memeperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dengan lingkungannya. 

Adapun jenis-jenis aktivitas dalam belajar menurut Paul B. Diedrich yang 

membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat 

digolongkan sebagai berikut : 19 

a) Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain  

b) Oral activities seperti, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancawa, diskusi, interupsi. 

c) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan, uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat garfik, peta dan diagram. 

f) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

g) Mental activities, seerti, menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h) Emotional aectivities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenag, gugup. 

                                                           
19 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm. 101  
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3. Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut asfek kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, karena belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.20 

Menurut Walisman (2007:158), hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik 

merupakan hasil interaksi antara faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal 

maupun faktor eksternal.  

a. Faktor internal : merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Meliputi : kecerdasan, 

minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor eksternal : merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta 

didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat.21 

Bloom (1956) menyebutnya dengan tiga ranah hasil belajar, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Pada dasarnya proses belajar ditandai 

dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut segi 

                                                           
20

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta : Kencana, 
2014), hlm. 5  

21  Ibid, hlm. 12 
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kognitif, afektif, maupun psikomotor. Perubahan yang terjadi dapat terjadi dari yang 

paling sederhana sampai yang paling kompleks, yang bersifat pemecahan masalah, 

dan pentingnya peranan kepribadian dalam proses serta hasil belajar.22 

Menurut Dimyati dan Mudjiono : Hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindakan belajar di akhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa merupakan berakhirnya penggal 

dan puncak proses belajar.23 

Dari pendapat di atas, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta 

didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang didukung oleh berbagai faktor dan  

dapat di ukur dalam bentuk angka dan perubahan pengetahuan sikap. 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan kepustakaan adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan.24 Setelah melakukan tinjauan 

pustaka, penulis belum menemukan judul yang sama, namun melalui tinjauan yang 

dilakukan peneliti terhadap penelitian, di dapati tema yang senada dengan ini. 

Reslana dalam skripsinya yang berjudul “ Efektivitas Penerapan Model 

Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan dan Mengembangkan 

Kemampuan Siswa Memecahkan Masalah (Studi Pada Mata Pelajaran Akutansi Di 

Kelas XII  SMA 1 Sungai Rotan)”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian tindakan 

                                                           
22

 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 
(Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 140 

23 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.03 
24 Tim Penulis Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, (Palembang; IAIN Raden Fatah, 2012), hlm.15 
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kelas yang terdiri dari dua siklus yakni siklus I dan siklus II. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bahwa model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

pada mata pelajaran Akutansi, kendala yang dihadapi selama pembelajaran Two Stay 

Two Stray terlaksana, dan respon guru serta siswa mengenai model pembelajaran Two 

Stay Two Stray. Data penelitian diambil dari hasil pre-test dan pos-test siklus I dan II, 

lembar observasi kegiatan peneliti selama mengajar, catatan lapangan mengenai 

pelaksanaan  pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS), dan lembar observasi 

kemampuan siswa.25 

Penelitian yang dilakukan oleh Reslana mempunyai kesamaan dalam 

penggunaan model pembelajaran Two Stay Two Stray. Sedangkan perbedaannya 

penelitian ini menggunakan metode tindakan kelas dan lebih kepada efektivitas, 

sedangkan peneliti menggunakan metode eksperimen lebih kepada aktivitas dan hasil 

belajarnya.  

Nur Laila Khabibah dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Team Games Turnamen (TGT) 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di 

MTS nurul Muhajirin Tanjung Lago Kab. Banyuasin”. Dalam skripsinya menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatipe tipe Team Games Turnamen dengan tidak 

                                                           
25

 Reslana, Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk 
Meningkatkan dan Mengembangkan Kemampuan Siswa Memecahkan Masalah (Studi Pada Mata 
Pelajaran Akutansi Di Kelas XII  SMA 1 Sungai Rotan), 2012 IAIN Raden Fatah Palembang 
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menggunakan model pembelajaran kooperatipe Tipe Team Games Turnamen. Hal ini 

dibuktikan dari hasil perbedaan mean tes menggunakan model pembelajaran 

kooperatipe tipe Team Games Turnamen dengan tidak menggunakan model 

pembelajaran kooperatipe tipe Team Games Turnamen.26 

Persamaan skripsi Nur Laila Khabibah dengan penulis sama-sama membahas 

tentang hasil belajar siswa sedangkan perbedaannya, Nur Laila Khabibah membahas 

tentang pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Turnamen sedangkan penulis meneliti tentang Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 

Niki Sulnia dalam skripsinya yang berjudul “ Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside Outside Circle dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Negeri 1  Palembang”. 

Dari hasil skripsinya dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar yang menggunakan model Kooperatif Tipe Inside Outside Circle dengan yang 

tidak menggunakan model pembelajaran tersebut. hal ini dapat dibuktikan dari hasil 

perhitungan perbedaan mean tes menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

inside outside circle dan tes tidak menggunakan kooperatif tipe inside outside circle. 

Dari perhitungan tersebut diketahui “t” dengan df 76 baik pada tahap signifikan 5% 

maupun pada tahap signifikan 1%, ternyata bahwa, pada tahap signifikan 5% t tabel  

                                                           
26

 Nur Laila Khabibah,  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning 
Tipe Team Games Turnamen (TGT) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Aqidah Akhlak Di MTS nurul Muhajirin Tanjung Lago Kab. Banyuasin, 2012 IAIN Raden Fatah 
Palembang. 
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= 1.99, sedangkan pada tahap signifikan 1% t tabel = 2.64 dengan perincian 1,99 < 

3,194 > 2,64.27 

Persamaan skripsi saudari Niki Sulnia dengan penulis yaitu sama-sama 

menerapkan  metode pembelajaran dan membahas tentang hasil belajar. Sedangkan 

perbedaannya yaitu saudari Niki terfokus pada penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Inside Outside Circle, sedangkan penulis terfokus pada penerapan 

model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu). 

G. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel pokok, yaitu model pembelajaran tipe Two 

Stay Two Stray sebagai pengaruh (X) aktivitas belajar dan hasil belajar sebagai variabel 

terpengaruh (Y). 

Variabel Pengaruh (X)    Variabel Terpengaruh (Y) 

 

 

H. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran mengenai variabel dalam 

penelitian ini, maka peneliti memperjelas definisi operasional variabel dan perlakuan 

yang dimaksud. 

 

                                                           
27

 Skripsi Niki, Sulnia, 2014, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside Outside 
Circle dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Negeri 
1  Palembang. 

Penerapan Model 
Pembelajaran tipe Two 

Stay Two Stray 

Aktivitas Belajar dan 
Hasil Belajar 
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1. Penerapan Model Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran tipe two stay two stray (dua tinggal dua tamu) 

merupakan model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada kelompok 

untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. Hal ini 

dilakukan dengan cara saling mengunjungi/bertamu antar kelompok untuk berbagi 

informasi. 

Langkah yang akan dilakukan ketika menerapkan model pembelajaran tipe 

two stay two stray adalah sebagai berikut : 

1) Siswa bekerja sama dengan kelompok berempat sebagaimana biasa. 
2) Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan 

dikerjakan bersama. 
3) Setelah selesai, dua anggota dari masing-masing kelompok diminta 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua anggota dari 
kelompok lain. 

4) Dua orang yang “tinggal” dalam kelompok bertugas mensharing informasi 
dan hasil kerja mereka ke tamu mereka. 

5) “Tamu” mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan 
apa yang mereka temukan dari kelompok lain. 

6) Setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka 
semua. 
 

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah suatu kegiatan kerja yang dilakukan seseorang untuk 

memeperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dengan lingkungannya, dengan kata lain aktivitas belajar adalah segala kegiatan 

yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan siswa dalam rangka 

mencapai tujuan dalam pembelajaran.  

Adapun aktivitas belajar dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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a) Aktivitas guru mengajar 

Aktivitas guru adalah kegiatan yang dilakukan guru selama proses 

pembelajaran. Dalam proses belajar-mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

memberikan pengetahuan, sikap dan nilai, dan keterampilan kepada siswa. 

Dengan kata lain tugas guru yang utama terletak di lapangan pengajaran. 

Pengajaran alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru mempunyai 

tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk 

membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran 

hanyalah merupakan salah satu dari berbagai aktivitas guru dalam 

pembelajaran sebagai suatu proses dinamis dalam segala fase dan 

perkembangan siswa. 

Adapun indikator atau aspek yang diamati pada aktivitas guru dalam 

mengajar adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan motivasi dan apersepsi kepada siswa 

a. Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik 

b. Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

c. Mengajukan pertanyaan untuk menguji penguasaan materi 

d. Mengaitkan materi yang diajarkan dengan materi sebelumnya 

2) Penyampaian materi pembelajaran 

a. Mempresentasikan materi pokok sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
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b. Materi disampaikan secara berurutan 

c. Membagi kelompok masing-masing kelompok terdiri dari empat 

orang 

d. Memberikan materi yang akan di bahas oleh kelompok masing-

masing. 

3) Membimbing siswa selama kegiatan pembelajaran 

a. Guru mengarahkan siswa untuk membahas materi yang telah di 

berikan. 

b. Guru mengarahkan siswa untuk menemukan masalah yang relevan 

dengan materi pembelajaran 

c. Guru mengarahkan siswa untuk bertamu kepada kelompok lain. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

informasi kepada kelompok lain. 

e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

kepada kelompok lain. 

4) Melaksanakan Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

a. Melakukan penilaian terhadap siswa yang bertanya 

b. Guru menilai siswa dengan melihat bagaimana cara bertamu 

kepada kelompok lain. 

c. Guru memberikan penilaian terhadap siswa yang aktif dalam 

menyampaikan informasi kepada kelompok lain. 
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5) Menutup kegiatan Pembelajaran 

a. Guru mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman dari 

kelompoknya masing-masing. 

b. Guru membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa berbicara di 

depan kelas. 

c. Menginformasikan materi selanjutnya. 

d. Mengakhiri pembelajaran dengan berdo’a 

b.) Aktivitas belajar siswa 

Dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dan 

siswa, dalam suatu interaksi pasti terjadi suatu aktivitas, adapun indikator atau 

aspek yang dinilai pada aktivitas siswa dalam belajar adalah sebagai berikut: 

1) Kesiapan siswa untuk menerima materi pelajaran 

a. Masuk kelas tepat waktu. 

b. Menyiapkan perlengkapan untuk berdiskusi. 

c. Berdo’a sebelum pelajaran di mulai. 

2) Antusiasme siswa dalam mengikuti model tipe Two Stay Two Stray 

a. Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh guru. 

b. Mencari kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. 

c. Mencatat materi yang telah diberikan kepada kelompok masing-

masing. 

d. Bekerja sama dalam kelompok berempat sebagaimana biasa. 
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3) Aktivitas siswa dalam model tipe Two Stay Two Stray 

a. Mengerjakan materi yang telah dibagikan dalam kelompok masing-

masing. 

b. Dua orang siswa bertamu kepada kelompok lain untuk bertanya. 

c. Dua orang siswa yang tinggal memberikan informasi kepada 

kelompok yang bertamu. 

d. Tamu pamit undur diri dan kembali kekelompoknya masing-masing 

dan melaporkan apa yang mereka temukan  dari kelompok lain. 

e. Setiap kelompok membandingkan hasil pekerjaan mereka semua. 

4) Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran 

a. Memperbaiki atau menambah kesimpulan dari kelompok masing-

masing. 

b. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi dalam bukunya 

masing-masing siswa. 

c. Kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan tertib dan 

berdo’a. 

3. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang dapat di ukur dalam bentuk angka dan 

perubahan pengetahuan sikap pada kelas kontrol dan kelas eksperimen di SMP 

Nurul Iman Palembang. Untuk mengetahui hasil belajar dapat dilihat dari hasil 

pre tes dan pos tes yang telah dilaksanakan. 
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I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.28 Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

Ha : Terdapat perbedaan aktivitas belajar dan hasil belajar yang signifikan antara 

kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran tipe two stay two stray, 

dengan kelas kontrol yang tidak menerapkan model pembelajaran tipe two stay 

two stray di kelas VIII di SMP Nurul Iman Palembang. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar dan hasil belajar yang signifikan 

antara kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran tipe two stay 

two stray, dengan kelas kontrol yang tidak menerapkan model pembelajaran 

tipe two stay two stray di kelas VIII di SMP Nurul Iman Palembang. 

J. Metodologi Penelitian 

Metode berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu dan “logos” yang berarti ilmu dan pengetahuan. Jadi metodologi 

adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan.29 Kalau dihubungkan dengan penelitian, metodologi 

                                                           
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 
(Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 96 

29 Choid Narbuko, dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (jakarta : Bumi Aksara,2007), 
hlm 1. 
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penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitiannya tersebut. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian true experimental 

(eksperimen yang betul-betul), karena penelitian ini ada kelompok 

eksperimen dan ada kelompok kontrol yang sampelnya di ambil secara 

sampling purposive. 

2. Desain Penelitian 

Eksperimen ini dirancang dengan menggunakan desain Pretest-Posttest 

Control Group Design, Adapun desain penelitian ini menurut Sugiyono.30 

secara bagan maka dapat dilihat sebagai berikut : 

     

 

Keterangan : 

E = kelas eksperimen 

K = kelas kontrol 

X = perlakuan yang diberikan 

O1 = O3 : pretest 

O2 = O4 : posttest 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara sampling 

purposive, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal 

                                                           
30

 Sugiyono, Op, Cit, hlm.112 

E    O1  X  O2  

K    O3   O4 
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adakah perbedaan antara kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas 

kontrol.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.31 Pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat 

berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi 

yang sebenarnya. Adapun salah satu cara pengambilan sampel penelitian 

ini adalah Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah keseluruhan siswa dari kelas VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.4 

SMP Nurul Iman Palembang.  

Tabel. I 
Popolasi Penelitian 

Kelas Laki-laki Perempuan  Jumlah  

VIII.1 24 11 35 

VIII.2 21 14 35 

VIII.3 22 18 40 

                                                           
31

 Ibid., hlm. 117 
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VIII.4 24 16 40 

Jumlah   150 

 

Sedangkan sampelnya sesuai dengan cara pengambilan sampel yaitu 

Sampling purposive (dipilih dengan pertimbangan tertentu) maka penulis 

dalam penelitian ini, melakukan pengambilan sampel pada siswa kelas VIII.1 

dan VIII.2 SMP Nurul Iman Palembang. 

Tabel 2 
Sampel Penelitian 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Treatmen 

VIII.1  24 11 35 
Kelas eksperimen diterapkan 
model pembelajaran tipe Two 
Stay Two Stray 

VIII.2 21 14 35 
Kelas kontrol tidak diterapkan 
model pembelajaran tipe Two 
Stay Two Stray 

Jumlah    70  
 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif.  

1) Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yakni jumlah 

siswa, jumlah guru, dan hasil belajar yang berkaitan dengan 

penerapan model pembelajaran tipe two stay two stray di SMP 

Nurul Iman Palembang. 
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2) Data kualitatif yaitu data yang didapat melalui hasil wawancara 

dan survei singkat yang digunakan untuk mengetahui sejarah 

singkat berdirinya sekolah. 

b. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini ada dua macam, yakni: 

1) Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh 

organisasi yang menerbitkannya. Dengan kata lain, data primer 

dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data melalui data responden yaitu siswa, dan sumber data 

lain adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMP Nurul Iman 

Palembang. 

2) Data Sekunder adalah yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya. Di samping itu, data sekunder merupakan data yang 

dijadikan penunjang dalam penelitian ini, seperti data yang 

diperoleh dari pengamatan (observasi), dokumentasi, tes dan 

wawancara dari pihak sekolah secara literatur-literatur di SMP 

Nurul Iman Palembang. 

5. Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi  

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui keadaan objek secara langsung serta keadaan wilayah, 

letak geografis, keadaan sarana prasarana. Observasi juga dilakukan 
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untuk mengetahui kondisi pada saat proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Nurul Iman Palembang. 

b. Wawancara 

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan sekolah dan data 

deskripsi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berlangsung 

selama ini di SMP Nurul Iman Palembang. Jenis wawancara  yang 

peneliti gunakan yaitu wawancara tidak berstruktur. Adapun pihak 

yang di wawancarai adalah kepala sekolah, guru Pendidikan Agama 

Islam dan peserta didik di SMP Nurul Iman Palembang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun data 

tentang latar belakang berdirinya sekolah, letak geografis, jumlah 

guru/karyawan, keadaan siswa dan serta sarana prasarana di SMP 

Nurul Iman Palembang. 

d. Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan individu siswa atau kelompok. Digunakan 

untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa pada materi puasa 

wajib dan sunnah di SMP Nurul Iman Palembang. Tes ini adalah tes 

hasil belajar siswa dalam bentuk soal-soal pilihan ganda berjumlah 20 

soal. 
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan rumus statistic tes “T” 

untuk dua sampel besar yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan. 

Adapun rumus yang digunakan yaitu :32 

a.) Uji Persyaratan dan Uji Lanjut 

1) Rumusnya  

t� = M� −M�
SE
��


 

2) Langkah perhitungannya 

a. Mencari Mean Variabel X (Variabel I), dengan rumus : 

M1 = M ' + i �∑ ƒ�	�
��

� 

b. Mencari Mean Variabel Y (Variabel II), dengan rumus : 

M2 = M ' + i �∑ ƒ�	�
� � 

c. Mencari Deviasi Standar Variabel I dengan rumus : 

SD1 = i	�∑ �	�	′	²	
N1 − �∑��	�

N1 �� 

d. Mencari Deviasi Standar Variabel II dengan rumus : 

SD2 = i	�∑ �	�	′	²	
N2 − �∑��	�

N2 �� 

e. Mencari Standar Eror  Mean Variabel I, dengan rumus : 

                                                           
32

 Anas Sudijono, Pengantar  Statistic Pendidikan, Jakarta : Rajawali Pers, 2014),hlm 346 
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SE M� =  !�
"N1�� 

f. Mencari Standar Eror  Mean Variabel II, dengan rumus : 

SE M� =  !�
"N�� 

g. Mencari Standar Eror Perbedaan Mean Variabel I Dan Mean 

Variabel II dengan rumus : 

SE #�-#� = �$%	#�² +	$%	#�� 

h. Mencari t0 dengan  dengan rumus :33 

  t� = 
��

 '(�)(

 

b). Analisis data observasi 

Untuk melihat keaktifaan siswa diperoleh data dari lembar observasi 

dengan mencari presentase aspek penilaian yang telah ditentukan. Dalam 

menganalisis data observasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pemberian nilai berupa angka yang meliputi: Sangat tinggi(5), 

Tinggi(4), Sedang(3), Rendah(2), Sangat Rendah(1). 

2. Menghitung skor masing-masing indikator 

Untuk menghitung rata-rata yang diperoleh dari rata-rata indikator 

yang diobservasi menggunakan rumus: 

                                                           
33 Ibid., hlm 346 
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NA = S x 
���%
+,  

Keterangan: 
NA  : Nilai akhir 
S  : Skor rata-rata observasi 
SM : Skor maksimum 
100 : Bilangan konstanta.34 
 

Rata-rata keseluruhan observasi = 
-./012	3456578165	9:654;16<	650.4.2	6<6=1

-./012	6<6=1  

Untuk menilai keaktifan siswa dikonversikan dengan kriteria sebagi berikut:35 

Presentase Keaktifan Siswa 
Skor Akhir Kategori 

86% - 100% Sangat Aktif 

71% - 85% Aktif 

56% - 70% Cukup Aktif 

41% - 55% Kurang Aktif 

< 40% Sangat Kurang Aktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Basyiruddin Usman, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Ciputat Ekspress, 2002), hlm. 59  
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010),  hlm. 89  
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K. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyampaian, pembahasan ini akan dibagi 

beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematisnya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, variabel penelitian, 

defenisi  operasional, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Yang menguraikan tentang pengertian penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray, hakikat aktivitas belajar, jenis-jenis aktivitas belajar, manfaat 

aktivitas belajar, pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, pengertian pendidikan Agama Islam dan materi. 

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian 

Bab ini terdiri dari sejarah berdiri dan letak geografis, visi, misi, sarana dan 

prasarana, keadaan guru dan tenaga administrasi, keadaan siswa, kurikulum dan 

kegiatan belajar mengajar serta kegiatan lainnya di SMP Nurul Iman Palembang. 
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BAB IV Analisis Data 

Merupakan analisis tentang Penerapan Model Pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Two Stay Two Stray Pada Mata Pelajaran PAI Materi Puasa Terhadap 

Aktivitas guru mengajar dan aktivitas siswa Belajar serta Hasil Belajar Siswa di 

Kelas VIII SMP Nurul Iman Palembang”. 

BAB V Penutup 

Yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


