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Kata Pengantar 
 

 

Syukur alhamdulillah kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan oleh salah satu guru SMK Negeri 2 Purbalingga dalam upaya pengembangan 

model pengajaran pada proses pembelajaran yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 

Purbalingga telah selesai dikerjakan, dengan harapan agar proses pembelajaran yang 

dilaksanakan semakin berkualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Penelitian yang telah dilaksanakan tersebut dengan judul Peningkatan 

Kemampuan Menganalisis Unsur-Unsur Intrinsik Cerpen Dengan Menggunakan 

Model Two Stay Two Stray (Tsts) Pada Siswa Kelas X Smk Negeri 2 Purbalingga Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

Penelitian tindakan ini menguji dan meneliti apakah penggunaan model Two 

Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar dan aktifitas siswa. Dari hasil 

penelitian yang diungkapkan ternyata model Two Stay Two Stray dalam pembelajaran 

telah meningkatkan hasil belajar siswa dan lebih dari itu telah memberikan aktifitas 

dan nuansa kelas lebih baik daripada model yang selama ini digunakan dalam 

pembelajaran. 

Mudah-mudahan hasil penelitian tindakan ini dapat bermanfaat bagi guru, 

sekolah dan dunia pendidikan sebagai alternatif metode dalam pelaksanaan 

pembelajaran demi terwujudnya tujuan pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku yang tinggal di 

beberapa pulau. Negara Indonesia juga memiliki bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat penting kedudukannya dalam kehidupan 

masyarakat. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia harus diajarkan sejak kelas 1 di tingkat 

sekolah dasar. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang dijadikan status sebagai 

bahasa persatuan sangat penting untuk diajarkan sejak anak-anak. Hal ini dikarenakan 

bahasa Indonesia merupakan bahasa tidak akan terlepas dari kebudayaan bangsa Indonesia 

karena bahasa Indonesia dijadikan alat berkomunikasi dengan berbagai suku di tanah air. 

Pentingnya kedudukan mata pelajaran bahasa Indonesia di dunia pendidikan yakni 

mengingat bahwa pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diikutsertakan dalam ujian akhir sekolah di seluruh tingkat satuan pendidikan baik di 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Sehingga, mata 

pelajaran bahasa Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelajaran yang serius. Mengingat 

hal demikian, maka seringkali sekolah-sekolah mengadakan les atau jam tambahan 

mengajar untuk mempersiapkan siswa-siswanya supaya lebih matang dalam menghadapi 

berbagai ujian yang akan dilakukan. Tidak jarang, berbagai bimbingan belajar yang berada 

di luar lingkup sekolah juga terkadang diikuti oleh siswa. 

Dalam pengajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, sering dijumpai siswa 

yang masih merasa kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Kesulitan 

siswa seringkali didasari oleh rasa malas untuk membaca materi-materi yang diberikan oleh 

guru. Sehingga, ketika mengerjakan soal mereka merasa kesulitan  atau bingung. Pada 
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pelajaran bahasa Indonesia, bukan saja disajikan materi yang sangat banyak, melainkan 

bentuk soal-soalnya juga banyak berisi tentang wacana atau bacaan di dalamnya. Hal ini 

memposisikan siswa untuk mau dan tidak mau harus membaca. Mereka jugar harus lebih 

sabar dan teliti dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Rendahnya 

minat siswa dalam membaca materi-materi bahasa Indonesia dapat berimplikasi pada 

rendahnya hasil belajar siswa. Padahal, kunci suatu keberhasilan mata pelajaran adalah 

didasari dengan rajin membaca. Rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia tersebut juga 

terjadi di kelas X RPL 1 pada awal semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022. 

Rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia pada kelas X RPL 1 dapat dilihat dari hasil 

nilai ulangan yang telah diadakan sebanyak dua kali berturut-turut. Adapun ulangan harian 

pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2021 yang diikuti oleh 36 siswa. 

Berdasarkan hasil ulangan harian pertama diperoleh nilai tertinggi adalah 97 yang dicapai 

oleh 7 siswa dan nilai terendah 56. Jumlah siswa yang dapat mencapai nilai ketuntasan 

minimal adalah 16 siswa dan yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 20 siswa. 

Kemudian, ulangan harian ke dua dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2019. Hasil 

yang dicapai oleh siswa antara lain yang mendapat nilai 100 sebanyak 3 siswa dan nilai 

terendah adalah 62 yang dicapai oleh 7 siswa. 

Pada awal semester ganjil yang dimulai beberapa bulan lalu, guru dalam mengajar 

belum dapat secara maksimal menggunakan metode pembelajaran maupun media yang 

dapat menunjang kegiatan belajar supaya lebih menarik dan dapat mengembangkan 

kretaifitas anak. Pada saat pemebelajaran, guru masih memposisikan dirinya sebagai satu- 

satunya sumber di dalam kelas. Sehingga siswa hanya menerima sumber informasi dari guru 

saja ketika pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang memposisikan guru sebagai satu- 

satunya sumber informasi pelajaran membuat siswa merasa jenuh dan cenderung tidak 

bersemangat. Hal ini juga dapat menjadi faktor penyebab hasil belajar siswa yang rendah. 
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Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki kriteria nilai 

untuk menjadi acuan tuntas atau tidaknya sebuah nilai. Adapun nilai kriteria ketuntasan 

minimal atau KKM yang sudah ditetapkan pada pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Nilai 

KKM 75 ini memiliki arti bahwa, setiap siswa harus bisa mencapai nilai 75 atau lebih dari 

75 untuk menandakan bahwa siswa tetrsebut tuntas atau tidak perlu mengulang ulangan. 

Demikian pula sebaliknya, jika siswa mendapat nilai kurang dari 75 maka, siswa harus 

mengikuti remidial atau perbaikan agar bisa mencapai nilai KKM. Dengan kata lain, jika 

siswa tidak mengulang ulangan maka nilai minimal yang harus dicapai adalah nilai 75. 

Berdasarkan kenyataan hasil belajar siswa pada ulangan ke satu dan dua dengan 

melihat nilai kriteria ketuntasan belajar yang diharapkan terdapat kesenjangan. Hal ini 

dikarenakan masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal. 

Sehingga, siswa diharuskan untuk mengikuti remidial. Melihat fenomena yang terjadi, maka 

tugas guru harus bisa mengupayakan mencari solusi. Guru harus melakukan sebuah 

tindakan nyata yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Salah satu 

tindakan yang dapat dilakukan oleh guru adalah mulai menerapkan metode-metode 

pembelajaran supaya lebih menarik bagi siswa. Metode yang dapat digunakan saat 

pembelajaran adalah menerapkan metode two stay two stray (TSTS) atau dua tinggal dua 

bertamu. Metode ini dapat diterapkan karena siswa juga ikut berperan aktif dalam 

pembelajaran. Pada nantinya, siswa diajak untuk berani mengelurkan pendapat 

antarkelompoknya atau bahkan ke kelompok lain. Karena pada nantinya mereka juga diberi 

tanggungjawab sesuai dengan tugas-tugas yang telah disepakati bersama. 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

 

Sebelum melakukan sebuah tindakan untuk memecahkan masalah, maka seorang 

peneliti harus mengetahui masalah-masalah yang telah dihadapi. Dengan kata lain, seorang 
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peneliti harus bisa mengidentifikasi berbagai masalah secara lebih terperinci. Peneliti juga 

harus bisa memilih dan memilah suatu masalah supaya tindakan bisa lebih terarah. Adapun 

identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Mengapa hasil belajar bahasa Indonesia 

masih rendah? (2) Apakah rendahnya hasil belajar dikarenakan siswa yang cenderung pasif 

karena hanya mendengarkan penjelasan dari guru? (3) Apakah dengan menerapkan metode 

pembelajaran yang bervariasi dapat menigkatkan hasil belajar siswa untuk pelajaran bahasa 

Indonesia? (4) Apakah hasil belajar siswa mata pelajaran bahasa indonesia dapat meningkat 

dengan penerapan metode pembelajaran yakni Two Stay Two Stray (TSTS)?. 

 
 

C. Pembatasan Masalah 

 

Sebuah penelitian yang akan dilakukan hendaknya memiliki batasan-batasan 

masalah supaya tindakan akan lebih terarah. Jika batasan masalah sudah dapat ditentukan, 

maka sebuah tindakan dapat dilakukan sesuai sasaran tanpa harus melebar ke arah yang 

tidak begitu penting. Dengan demikian, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan dua variabel. Variabel pertama adalah satu variabel terikat atau dependen dan 

satu variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini berkaitan dengan hasil belajar 

bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik cerpen. Sedangkan variabel bebasnya adalah 

pembelajaran dengan menerapkan metode two stay two stray (TSTS). 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X APHP 1 pada semester ganjil 

tahun ajaran 2019/2020. Siswa kelas X RPL  1 berjumlah 36 anak. Standar kompetensi yang 

dijadikan sebagai bahan fokus penelitian adalah KD 3.7 Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi 

yang terkandung dalam cerita rakyat (hikayat atau cerpen) baik lisan maupun tulis. Adapula 

indikator yang harus dicapai siswa antara lain: (1) mengidentifikasi unsur insrinsik cerpen 

(2) mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. 
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran two stay two stray 

(TSTS) atau dua tinggal dua bertamu. Metode ini dilakukan supaya lebih menyenangkan 

ketika pembelajaran berlangsung. Siswa diharapkan dapat lebih aktif untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Pada nantinya siswa akan 

dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap anak di dalam kelompok memiliki tanggung 

jawab mengenai tugas yang sudah diputuskan bersama. Pembelajaran menggunakan metode 

two stay two stray (STST) atau dua tinggal dua bertamu akan dilaksanakan selama 2 jam 

pelajaran. Pelaksanaan tersebut terjadi pada bulan September di minggu ke 3 dan 4 tahun 

2019. 

 
 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah tersebut di atas, maka secara spesifik dapat diajukan rumusan masalah sebagai 

berikut : apakah melalui pembelajaran dengan menggunakan metode Two Stay Two Stray 

(TSTS) dapat meningkatkan hasil belajar analisi unsur-unsur intrinsik cerpen pada siswa 

kelas X RPL 1 pada semester genap tahun pelajaran 2021/2022? 

 
 

E. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa 

Indonesia pada siswa kelas X RPL 1. Adapun standar kompetensinya yakni memahami 

penjelasan nara sumber dan cerita rakyat secara lisan dengan kompetensi dasar 1.2 yakni 

mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya. 
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2. Tujuan Khusus 

 
Pada penelitian ini memiliki tujuan khusus yang akan dituju oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah. Adapun tujuan khusus yang lebih spesifik berkaitan dengan upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa X RPL 1 pada KD 3.7 Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi 

yang terkandung dalam cerita rakyat (hikayat atau cerpen) baik lisan maupun tulis 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah: (1) dapat mengetahui sebuah teori baru 

tentang “Peningkatan kemampuan menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen dengan 

menggunakan metode two stay two stray (tsts) pada siswa kelas X RPL 1 tahun ajaran 

2021/2022”, (2) dapat mengetahui metode yang dapat dijadikan sebagai stategi 

pembelajaran yang berkaitan dengan sastra cerpen, dan (3) dapat pula dijadikan sebagai 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 
2. Manfaat Praktis 

 

a. Manfaat bagi siswa 

 

Manfaat penelitian ini bagi siswa antara lain: (1) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa mengenai analisi unsur cerita rakyat, (2) dapat memperoleh atau mencapai nilai 

ketuntasan belajar dengan maksimal, (3) meningkatkan rasa percaya diri dari dalam diri 

siswa untuk berlatih mengemukakan pendapat di forum diskusi, (4) dapat mengetahui cara- 

cara menganalisis unsur intrinsik dari sebuah karya sastra, dan (5) dapat mengetahui pesan- 

pesan yang hendak disampaikan pengarang melalui karya sastra yag telah diidentifikasi 

bersama. 
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b. Manfaat bagi guru 

 

Manfaat penelitian ini bagi guru antara lain: (1) dapat meningkatkan dan 

mengembangkan potensinya dalam kegiatan belajar, (2) dapat memecahkan permasalahan 

yang timbul saat pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan analisis unsur intrinsik 

cerita pendek, (3) dapat menerapkan atau mengimplementasikan metode pembelajaran agar 

pembelajaran semakin menyenangkan bagi siswa. 

 
c. Manfaat bagi sekolah 

 

Manfaat bagi sekolah antara lain dapat meningkatkan mutu sekolah dalam bidang 

akademik khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia dan dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya baik dari siswa maupun guru di sekolah. 

 
 

d. Manfaat bagi Perpustakaan 

 

Manfaat bagi perpustakaan sekolah antara lain dapat dijadikan sebagai pelengkap 

referensi sumber atau acuan bagi pembaca ketika harus berhadapan dengan masalah yang 

sama. Dapat pula dijadikan sebagai bahan bacaan bagi pembaca untuk mengetahui metode 

pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu sastra. 
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BAB II 

 

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Kajian Teori 

 

Pada sebuah penelitian yang dilakukan, seorang peneliti harus memiliki landasan- 

landasan teori yang akan dijadikan sebagai alat dalam meneliti. Landasan teori yang 

kuat dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan penelitian. 

Penelitian yang memiliki landasan teori yang kuat, dapat menunjukan keakuratan 

sebuah penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan. Jika sebuah penelitian dapat disertai 

dengan teori yang baik, maka hasil penelitian dapat diakui kebenarannya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka adapun berbagai kajian teori yang diperlukan dalam 

melakukan penelitian ini. 

1. Hasil Belajar Bahasa Indonesia mengenai Unsur-unsur Intrinsik Cerita 

Pendek. 

Pada bagian ini, akan diuraikan teori yang berkaitan dengan hasil belajar bahasa 

Indonesia mengenai unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Ada beberapa komponen 

yang berkaitan dengan hasil belajar, antara lain: (a) hakikat bahasa Indonesia, (b) 

hakikat belajar, (c) hakikat belajar bahasa Indonesia, (d) hasil belajar, dan (e) hasil 

belajar bahasa indonesi tentang unsur-unsur intrinsik cerita pendek. 

a. Hakikat bahasa Indonesia 

 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Setiap warga 

negara Indonesia harus bisa menggunakan alat komunikasi ini dengan baik. Hal ini 

dikarenakan salah satu unsur pemersatu bangsa dalam menjalin hubungan yakni 

dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Menggunakan 
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bahasa Indonesia dengan baik, maka dapat menghubungkan antar suku satu dengan 

suku yang lain. Jika ditelaah lebih dalam lagi, kedudukan bahasa Indonesia pada 

hakikatnya merupakan suatu hal yang vital bagi bangsa. Dengan memahami dan 

menggunakan bahasa Indonesia maka hubungan antar suku yang berbeda dapat 

dipersatukan dan terjalin dengan baik. 

Pada lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia secara garis besar memiliki dua sub 

materi yang berbeda. Materi yang pertama yakni materi tentang bahasa dan yang 

kedua materi sastra. Materi yang berkaitan tentang kebahasaan memiliki sub-sub 

disiplin ilmu tersendiri sebagai komponen bahasa. Sub-sub disiplin ilmu tersebut 

meliputi semantik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan linguistik. Sebagai sub disiplin 

ilmu kebahasaan, komponen tersebut memiliki peran yang berbeda dalam sistem 

kebahasaan bahasa Indonesia. 

Sub disiplin ilmu yang pertama dalam pembahasan ini yaitu semantik. Menurut 

Abdul Chaer (2009:2), dalam bahasa indonesia (Inggris: semantics) berasal dari 

bahasa Yunani sema (kata benda yang berarti “tanda” atau “lambang”. Kata semantik 

kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang bahasa yang 

mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandai. 

Atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau 

arti dalam bahasa. Sub disiplin ilmu yang kedua yakni fonologi. Menurut Abdul Chaer 

dalam bukunya yang berjudul Linguistik Umum (2007:100) menyebutkan bahwa, 

fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan 

membicarakan runtututan bunyi-bunyi bahasa. 

Ketiga yakni ilmu morfologi. Morfologi merupakan sub disiplin ilmu bahasa 

Indonesia yang membahas tentang tata bentuk bahasa Indonesia. Sub disiplin ke 
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empat yakni sintaksis, menurut Ramlan (2005:18), yaitu istilah yang secara langsung 

terambil dari bahasa Belanda syntaxis. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah syntax. 

Sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk 

wacana, kalimat, klausa, dan frase. Disiplin ilmu yang ke lima yakni linguistik. 

Menurut Abdul Chaer (2007:2), linguistik dalam bahasa Inggris yaitu linguistict yang 

berarti bahasa. Linguistik sebagai cabang ilmu menekankan objek telitinya adalah 

bahasa. 

Sedangkan pada lingkup sastra, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesastraan 

Indonesia seringkali berperan menyumbangkan dalam dunia sastra. Seperti teori 

sastra, kritik sastra, maupun karya sastra itu sendiri. Teori sastra merupakan suatu 

ilmu yang berfungsi untuk menelaah teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat 

dalam penelitian atau pemecahan masalah. Sedangkan kritik sastra lebih berperan 

dalam melakukan kritikan atau mengkritisi sebuah karya sastra yang telah diciptikan 

oleh pengarang. Tentu saja, kegiatan dalam mengkritisi sebuah karya sastra tetap 

harus berpedoman pada ilmu teori sastra. Adapun yang tidak bisa lepas dari sastra 

adalah sebuah karya. Karya yang diciptakan pengarang seringkali dijadikan sebagai 

konsumsi publik baik di lingkup formal maupun non-formal. 

Pada lingkup formal di dunia pendidikan, sebuah karya sastra biasa digunakan 

sebagai media pembelajaran yang cukup menyenangkan. Karya yang sering disajikan 

oleh tenaga pengajar biasanya adalah cerita pendek atau cerpen. Cerpen yang 

dipilihpun tidak sembarang cerpen, melainkan harus disesuaikan dengan materi yang 

nantinya akan diajarkan. Mengingat bahwa siapapun orang bisa menciptakan sebuah 

karya secara bebas. Di dalam sebuah cerpen memiliki amanat-amanat yang baik 

sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa. 
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Melalui uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat bahasa Indonesia 

merupakan ilmu yang mempelajari sistem kebahasaan bahasa Indonesia yang disertai 

dengan ilmu sastra yang memiliki pesan moral yang baik untuk dijadikan sebagai 

media penyampai nasihat-nasihat tentang kehidupan kepada siswa. Sehingga dalam 

kegiatan pembejalarannya, siswa harus lebih teliti dalam menganalisis atau mengamati 

sistem kebahasaan. 

b. Hakikat Belajar 

 

Belajar merupakan suatu kegiatan guna mendapatkan ilmu yang dilakukan baik 

secara sengaja maupun tidak disengajai. Menurut Hilgrad & Bower dalam Pupuh 

Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2010:5) mengemukakan bahwa belajar 

berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuau situasi 

tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, 

di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan 

respon pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya 

kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya). Sedangkan menurut Pupuh Fathurrohman 

dan Sobry Sutikno (2010:6) mendefinisakn bahwa belajar pada hakikatnya adalah 

“perubahan” yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. 

Menurut Thursan Hakim dalam bukunya Belajar Secara Efektif (2000) dalam 

Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2010:6), berpendapat bahwa belajar sebagai 

suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil 

dari pengalaman yang lalu. Jadi, berdasarkan asumsi di atas dapat diberi kesimpulan 

yakni belajar merupakan suatu proses perubahan seseorang yang terjadi setelah 

mereka melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Belajar memberi perubahan pada diri 

manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. 
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c. Hakikat Belajar Bahasa Indonesia 

 

Pada hakikatnya bahasa merupakan suatu lambang bunyi yang memiliki ciri-ciri 

antara lain (1) bahasa adalah sistem, (2) bahasa berwujud lambang, (3) bahasa berupa 

bunyi, (4) bahasa bermakna, (5) bahasa bersifat konvensional, (6) bahasa itu unik, (7) 

bahasa bersifat universal, (8) bahasa bersifat produktif, (9) bahasa merupakan identitas 

penuturnya, dan lain-lain (Abdul Chaer, 2007:33). 

Pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi yang disajikan bukan hanya pada 

lingkup kebahasaan saja, melainkan materi tentang sastra. Pada lingkup sastra di 

tingkat sekolah dasar menyajikan sebuah karya sastra yakni puisi atau cerpen. Dalam 

memahami dua materi yang berbeda itu, maka seorang siswa hendaknya lebih kritis 

dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Pemecahan soal-soal bahasa Indonesia 

yang berkaitan dengan kebahasaan maupun sastra, harus sama-sama imbang dengan 

daya fokus yang tinggi. Masalahnya, soal yang disajikan dalam bahasa Indonesia 

sering menitiberatkan pada bacaan-bacaan yanng cukup panjang. Sehingga 

kemampuan siswa harus bisa dikembangkan guna mempermudah memahami mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 

Kembali ke hakikat belajar yang membuat diri seseorang mengalami perubahan 

dari yang tidak tahu menjadi tahu dari tindakan yang telah dilakukan. Maka pada 

hakikat belajar bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa belajar bahasa Indonesia 

merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk 

mendapatkan sesuatu (ilmu) yang bermanfaat bagi hidupnya. Pada materi bahasa 

Indonesia yang diberikan sekiranya dapat dijadikan pedoman untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sehingga, tujuan dalam belajar bahasa 

Indonesia dapat terarah dengan baik sesuai cita-cita yang akan dikehendaki. 
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d. Hasil Belajar 

 

Menurut Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Belajar Mengajar (2010:113), mengemukakan bahwa keberhasilan atau 

kegagalan dalam proses belajar mengajar merupakan sebuah ukuran atas proses 

pembelajaran. apabila merujuk pada rumusan tersebut, maka belajar dapat dikatakan 

berhasil apabila diikuti ciri-ciri berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individu maupun kelompok. 

2. Perilaku yag digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa baik 

secara individu maupun kelompok 

3. Terjadinya proses pemahaman materi secara sekunsional mengantarkan materi 

tahap berikutnya. 

Melihat ciri-ciri di atas,dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam 

mengukur suatu keberhasilan siswa dalam mengajar. Dengan kata lain, siswa yang 

memiliki hasil belajar yang baik apabila dapat memenuhi tiga ciri-ciri keberhasilan 

belajar tersebut. Suatu keberhasilan dalam belajar bukanlah suatu yang dapat berdiri 

sendiri, melainkan banyak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berbagai faktor 

yang dimaksud di antaranya adalah tujuan, guru, anak didik atau siswa, kegiatan 

pengajaran, dan evaluasi. 

Faktor yang pertama adalah tujuan, yang berarti sebuah pedoman arah sekaligus 

sebagai suasana yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua 

adalah guru, di mana guru dalam mengajar sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian, 

latar belakang pendidik, dan pengalaman. Faktor yang melatarbelakangi guru dalam 

megajar tersebut sering kali berdampak pada hasil belajar. Misalnya, guru yang 
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memiliki kepribadian yang menyenangkan, maka dalam kegiatan belajar mengajarpun 

pasti menyenangkan pula, sehingga terkadang membuahkan hasil yang baik untuk 

siswa. Faktor ketiga yaitu peserta didik, peserta didik dengan segala perbedaan seperti 

motivasi, minat, bakat, perhatian, harapan, latar belakang sosio-kultural, tradisi 

keluarga, menyatu dalam sebuah sistem belajar di dalam kelas. Hal inilah yang wajib 

dikelola oleh guru untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal. 

Faktor keempat yaitu kegiatan pengajaran, adalah suatu kegiatan terciptanya 

interaksi antara guru dengan peserta didik dengan bahan sebagai perantaranya. Guru 

yang menciptakan lingkungan yang baik maka kepentingan belajar anak didik dapat 

terpenuhi. Faktor terakhir yaitu evaluasi, yang dijadikan sebagai alat pengukur tingkat 

kemampuan peserta didik terhadap bahan ajar yang telah disampaikan. Evaluasi yang 

dilakukan harus secara sistemik dengan menggunakan alat evaluasi yang tepat. 

Evaluasi yang valid (sahih) bukan saja memberikan informasi prestasi sisa dalam 

mencapai tujuan tetapi memberikan umpan balik terhadap proses pembelajran secara 

keseluruhan. 

Faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan belajar siswa dijadikan sebagai 

pemerhati khusus guna meningkatkan kualitas mutu siswa. Hasil belajar pada 

hakikatnya memiliki tujuan yang baik. Kegiatan belajar yanng telah dilakukan 

diharapkan memiliki hasil yang maksimal, sehingga pembelajran dapat dirasakan 

manfaatnya satu sama lain (guru dan siswa). Hasil belajar juga diharapkan dapat 

menjadi titik perubahan tingkah laku siswa setelah mereka melakukan aktivitas belajar 

yang dilaksanakan secara berulang-ulang. 



16 
 

 

 

 

 

 

e. Hasil Belajar Bahasa Indonesia tentang Unsur-unsur Intrinsik Cerita 

Pendek 

Hasil belajar bahasa Indonesia merupakan sebuah hasil yang diperoleh melalui 

kegiatan yang telah dilakukan. Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi. Menurut 

Harun Rasyid dan Mansur (2009:3), evaluasi secara singkat didefinisikan sebagai 

proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau 

kelompok. Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong pendidik untuk mengajar lebih 

baik dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Jadi, evaluasi memberikan 

informasi bagi kelas dan pendidik untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar. 

Hasil belajar merupakan sebuah tujuan akhir dari sebuah pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran menurut Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2010: 13), 

merupakan muara dan pangkal dari proses belajar mengajar. Oleh karena itu, tujuan 

menjadi pedoman arah dan sekaligus sebagai suasana yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Tujuan dapat dikembangkan oleh guru dengan 

merumuskan beberapa operasional yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, seperti: (1) 

aspek kognitif, (2) aspek afektif, dan (3) aspek psikomotorik. 

Bertalian dengan hasil belajar bahasa Indonesia, peneliti menggunakan materi 

unsur intrinsik cerpen sebagai objek kajian yang akan diteliti guna mengetahui hasil 

belajar siswa. Cerita pendek biasa disingkat cerpen dan dalam bahasa Inggris disebut 

dengan short story merupakan cerita yang ditulis oleh pengarang dan dapat dibaca 

dalam waktu sekali duduk.Menurut Hsarris Effendi Thahar (2008:5), sesuai dengan 

namanya, cerpen tentulah cerita pendek. Jika dibaca, biasanya jalannya peristiwa di 

dalam cerpen lebih padat. Sementara, latar maupun kilas balik disinggung sambil lalu 
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saja. Menurut Sumardjo (2007:202), cerita pendek adalah fiksi pendek yang selesai 

dibaca dalam “sekali duduk”. Cerita pendek hanya memiliki satu arti, satu krisis dan 

satu efek untuk pembacanya. Cerpen (cerita pendek sebagai genre fiksi) adalah 

rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik 

antartokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur (Kurniawan dan 

Sutardi, 2012:58). 

Jadi, cerpen merupakan suatu karya sastra yang diciptakan oleh pengarang dengan 

merangkai peristiwa yang terjalin menjadi satu dan di dalamnya terdapat konflik 

antartokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri, dapat dibaca dalam sekali duduk yang 

dapat menimbulkan kesan tunggal bagi pembaca. 

Pada cerpen juga terdapat sebuah unsur pembangun yakni intrinsik dan ekstrinsik. 

Adapun unsur intrinsik cerpen yakni, tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat dan 

sebagainya. Sehingga, hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan 

siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan atau dengan kata lain, hasil belajar 

siswa harus maksimal. 

 
2. Pembelajaran dengan Menggunakan Metode Two Stay, Two Stray (TSTS) 

 

Pada bagian ini, ada beberapa hal yang telah dirinci untuk diuraikan dalam sub bab 

mengenai pembelajaran dengan menggunakan metode two stay, two stray (TSTS) 

antara lain, (a) pengertian metode two stay, two stray (TSTS), (b) hakikat 

pembelajaran, dan (c) pembelajaran dengan menggunakan metode two stay, two stray 

(TSTS). 

a. Pengertian Metode Two Stay, Two Stray (TSTS) 
 

Metode two stay two stray (dua tinggal dua tamu) adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok 
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membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena 

banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. 

Dengan tujuan mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya 

jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh 

teman. Dalam pembelajaran ini siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa 

yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang secara tidak langsung 

siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang 

menjadi tuan rumah tersebut. Dalam proses ini, akan terjadi kegiatan menyimak 

materi pada siswa. 

Asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model pembelajaran 

Kooperatif tipe two stay two stray ini, sebagai berikut: 

 Membutuhkan kemampuan kerja tim (kelompok) secara kooperatif 

 

 Untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik 

 

 Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

 

 Siswa dituntut untuk memiliki tanggungjawab dan aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

 Membuat siswa aktif bekerja sama dalam proses pembelajaran baik secara 

emosional maupun sosial 

b. Hakikat Pembelajaran 

 

Pada dasarnya hakikat pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang 

disepakati dan dilakukan guru-murid untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

optimal. Adapun ciri-ciri belajar mengajar menurut Slameto dalam Pupuh 

Fathurrohman dan Sobry Sutikno (2010:10) meliputi: 
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1. Perubahan yang terjadi berlangsung secara sadar, sekurang-kurangnya sadar 

bahwa pengetahuannya bertambah, sikapnya berubah, kecakapannya 

berkembang, dan lain-lain. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional. Belajar bukan 

proses yang statis karena terus berkembang secara gradual dan setiap hasil 

belajar memiliki makna dan guna yang praktis. 

3. Perubahan belajar bersifat positif dan aktif. Belajar senantiasa menuju 

perubahan yang lebih baik. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, bukan hasil belajar hanya 

perubahan itu sesaat. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. 

 

6. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Jadi pada dasarnya, bahwa pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan secara kontinyu sehingga menghasilkan sebuah perubahan sikap atau 

tingkah laku peserta didik ke arah yang baik (positif) dan tidak bersifat sementara. 

 
 

c. Pembelajaran dengan Menggunakan Metode Two Stay, Two Stray (TSTS) 

 

Model pembelajaran two stay two stray (Dua Tinggal Dua tamu) merupakan suatu 

model pembelajaran dimana siswa belajar memecahkan masalah bersama anggota 

kelompoknya, kemudian dua siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi ke dua 

anggota kelompok lain yang tinggal. Dalam model pembelajaran two stay two stray 

(Dua Tinggal Dua Tamu), siswa dituntut untuk memiliki tanggungjawab dan aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
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Model pembelajaran Two stay two stray ini memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk mengembangkan hasil informasi dengan kelompok lainnya   Selain 

itu, struktur two stay two stray ini memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil kesempatan kepada kelompok lain. Banyak kegiatan belajar 

mengajar yang diwarnai dengan kegiatan individu. Siswa bekerja sendiri dan tidak 

diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal dalam kenyataan hidup di 

luar sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling bergantung satu dengan yang 

lainnya. 

Model pembelajaran Two stay two stray (Dua Tinggal Dua Tamu) memiliki 

kelebihan antara lain: 

 Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan. 

 

 Belajar siswa lebih bermakna. 

 

 Lebih berorientasi pada keaktifan berpikir siswa 

 

 Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

 

 Memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep sendiri 

dengan cara memecahkan masalah. 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreatifitas dalam 

melakukan komunikasi dengan teman sekelompoknya. 

 Membiasakan siswa untuk bersikap terbuka terhadap teman. 

 

 Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

Penggunaan pembelajaran menggunakan metode TSTS diharapkan dapat 

membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Guru tidak selalu 

berperan sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Kegiatan belajar 

menggunakan metode TSTS dapat membantu siswa dalam bekerja sama untuk 
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GURU: 

Belum menggunakan 

metode two stay, two 

stray. 

SISWA: 

Hasil belajar bahasa 

Indonesia tentang unsur 

intrinsik cerpen rendah. 

 

 

 

 
 

mendapatkan pemahaman dari kelompok lain mengenai masalah yang disajikan. 

Metode ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri, toleransi, dan menghargai 

pendapat orang lain. Metode ini melibatkan siswa secara langsung dalam pencarian 

informasi. Sehingga pembelajaran akan semakin menarik sekaligus menyenangkan. 

B. Kerangka Berpikir 

 

Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat gambarkan dalam skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Skema kerangka berpikir 
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Berdasarkan skema kerangka berpikir di atas menerangkan bahwa kondisi awal 

sebelum guru menggunakan metode two stay, two stray hasil belajar siswa mengenai 

unsur-unsur intrinsik masih rendah. Rendahnya hasil belajar disebabkan karena 

pembelajaran yang masih tradisional di mana guru dijadikan sebagai satu-satunya 

sumber informasi di dalam kelas. Keadaan tersebut mendorong seorang guru untuk 

mencari solusi dalam permasalahan ini. Salah satu solusi atau jalan keluar yang 

diambil yakni penggunaan metode pembelajaran yang menarik. Salah satu metode 

yang digunakan adalah metode two stay, two stray atau dua tinggal dua tamu. 

Pada metode two stay, two stray dilakukan dua siklus pembelajaran. Siklus yang 

pertama dilakukan oleh guru dengan membentuk kelompok besar yang terdiri dari 8 

anak. Sedangkan pada siklus kedua dilaksanakan dengan jumlah kelompok yang 

berbeda yakni 4 anak dalam tiap kelompok. Perbedaan jumlah kelompok ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi unsur intrinsik sebuah 

cerpen. 

Berdasarkan kajian teori dan skema kerangka berpikir tersebut di atas diduga: 

Melalui pembelajaran dengan menggunakan metode two stay two stray dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik cerita 

pendek bagi siswa kelas X RPL 1 pada semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022. 

 
 

C. Hipotesis Tindakan 

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : Melalui pembelajaran dengan menggunakan 

metode two stay two stray dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia tentang 
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unsur-unsur intrinsik cerita pendek bagi siswa kelas X RPL 1 pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2021/2022. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

 

Pada penelitian ini, setting penelitian yang akan dibahas meliputi dua hal yaitu 

setting tempat dan waktu. Adapun setting dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Waktu Penelitian 

 

Pada penelitian ini, waktu yang digunakan adalah waktu awal tahun pelajaran 

2021/2022 pada semester I. Penelitian ini memerlukan waktu enam bulan dari awal 

tahun ajaran baru yakni bulan Juli 2021. Sebelum melakukan penelitian, maka seorang 

peneliti harus menyusun sebuah proposal penelitian. Waktu yang diperlukan untuk 

menyusun proposal adalah pada bulan Juli 2021. Sedangkan untuk mempersiapkan 

penelitian yang meliputi instrumen penelitian akan disusun pada bulan Agustus 2021. 

Pada bulan selanjutnya yakni September digunakan sebagai waktu untuk melakukan 

pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian siklus I. Untuk bulan Oktober, 

digunakan sebagai waktu pelaksanaan siklus II sekaligus pengumpulan data pada 

minggu ke 4. Bulan kelima yakni Nopember, digunakan untuk menganalisis data yang 

telah diperoleh dari bulan sebelumnya. Selain itu, pada bulan Nopember peneliti juga 

akan menyusun pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Pada bulan 

terakhir yakni bulan keenam pada tahun pelajaran 2021/2022 akan digunakan peneliti 

untuk menyusun laporan hasil penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September dan Oktober tahun pelajaran 

2021/2022. Adapun untuk siklus I dilaksanakan pada bulan Oktober dan siklus II pada 
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bulan November. Hal ini dikarenakan mengingat materi awal tema 1 pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia telah diajarkan pada sekitar bulan Juli – Agustus. Pada 

bulan tersebut juga sudah mengadakan ulangan harian dimana hasil atau nilai ulangan 

tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan tindakan penelitian. Sehingga, 

untuk waktu pelaksanaan siklus-siklus tersebut dilakukan pada sekitar bulan 

September – Oktober tahun pelajaran 2021/2022. Untuk memperjelas setting waktu 

yang digunakan dalam penelitian ini, keterangan seperti tersebut di atas, dapat 

disajikan dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1 

 

SETTING WAKTU PENELITIAN 

 

No Uraian Kegiatan Bulan 

Jul Agust Sept Okt Nop Des 

1 Menyusun proposal penelitian      

2 Persiapan penelitian dan 

 

penyusunan instrument penelitian 

     

3 Pengumpulan data/melakukan 

tindakan 

a. Siklus I 

 

b. Siklus II 

   

 

 



 

 

 

 

 



  

4 Pembahasan dan analisis data hasil 

 

penelitian 

     

5 Menyusun laporan penelitian      
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2. Tempat Penelitian 

 

Tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni di SMK. Adapun 

sekolah tersebut merupakan tempat peneliti bekerja, yakni di SMK Negeri 2 

Purbalingga. Berhubungan dengan itu, maka peneliti hanya akan mengambil satu 

kelas yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu siswa kelas X RPL 1. 

 
B. Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X RPL 1 tahun pelajaran 

2021/2022. Banyaknya subjek penelitian yaitu 36 siswa dalam satu kelas. 

 
C. Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber. 

Dua sumber tersebut antara lain (1) sumber data dari siswa dan (2) sumber data yang 

bukan dari siswa. nilai ulangan harian yang telah dilakukan siswa. Sumber data ertama 

sering disebut sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data kedua disebut 

dengan sumber data sekunder. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yakni primer dan 

sekunder. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui hasil belajar ulangan harian 

yang telah dilakukan siswa atau sumber yang berasal dari nilai tes siswa dan berupa 

angka-angka. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh 

peneliti dari hasil observasi yang dilakukan oleh teman sejawat pada saat 

berlangsungnya tindakan. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara peneliti dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik penelitian 

meliputi teknik tes dan teknik non tes. Menurut Pupuh Fathurrohman dan Sobry 

Sutikno (77: 2010), pada umumnya ada dua teknik evaluasi, yakni menggunakan tes 

dan non tes sebagai berikut. 

a) Teknik Tes 

 

Tes adalah alat pengukur berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang 

ditujukan kepada testee untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Tes 

dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang memiliki jawaban. Selain itu, ditinjau dari 

bentuknya, tes dibagi atas tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis merupakan 

tes yang soal dan jawaban diberikan oleh siswa berupa bahasa tertulis. Kelebihannya 

adalah dapat mengukur kemampuan murid dalam jumlah besar, dalam tempat yang 

terpisah, dan dalam waktu yang sama. Tes lisan (oral test) merupakan tes soal dan 

jawabannya menggunakan bahasa lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban 

dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan perintah yang diberikan. 

Sedangkan tes perbuatan atau tindakan (performance test) ialah tes di mana jawaban 

yang dituntut dari peserta didik berupa tindakan dan tingkah laku konkrit. Observasi 

merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tes perbuatan atau tingkah 

laku. 

b) Teknik Non Tes 
 

Jika pengumpulan data melalui teknik tes dilakukan dengan cara memberi 

sejumlah pertanyaan, maka dalam teknik non tes cenderung sebaliknya. Hal-hal yang 

termasuk dalam teknik non tes yakni observasi, wawancara, skala sikap, angket, check 

list, dan ranting scale. (1) Observasi dapat diartikan sebagai penghimpunan bahan- 
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bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan. 

Untuk melaksanakan observasi bisa dilakukan secara langsung oleh observer 

(observasi langsung), atau bisa melalui perwakilan atau perantara. (2) Wawancara 

adalah komunikasi langsung antara yang mewawancarai dengan yang diwawacarai. 

Wawancara memiliki dua jenis yakni wawancara terpimpin yang dikenal dengan 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terpimpin yang dikenal dengan 

wawancara bebas. (3) Skala sikap merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai sikap suatu objek. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Sikap 

menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi yang terjadi di dalam 

hidupnya. (4) Check list merupakan suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek 

yang akan diamati. (5) Ranting sclae merupakan alat untuk mengukur persepsin 

responden terhadap fenomena lingkungan. (6) Angket merupakan alat untuk 

mengumpulkan dan mencatat atau data atau informasi, sikap, dan faham dalam 

hubungan kasual. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik yakni teknik tes dan 

non tes. Teknik tes disusun berupa butir soal yang berbentuk soal pilihan ganda. 

Menurut Abdul Majid (196:2009) bentuk soal pilihan ganda dapat dipakai untuk 

menguji penguasaan kompetensi pada tingkat berpikir rendah seperti pengetahuan 

(recall) dan pemahaman, sampai pada tingkat berpikir tinggi seperti aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Bentuk soal terdiri item (pokok soal) dan option (pilihan 

jawaban). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh (distractor). 

Teknik nontes yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik 

pengamatan/observasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data kegiatan siswa 
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dalam proses pembelajaran. Pada pengamat ini akan dilakukan oleh teman sejawat 

sebagai observer atau orang yang melakukan kegiatan observasi. Observer akan 

memberi tanda chek list (√) pada lembar pengamatan terhadap fenomena yang terjadi 

di saat pembelajaran yang telah dipersiapkan. 

 
2. Alat Pengumpul Data 

 

Instrumen dalam penelitian ini ada dua yaitu tes dan lembar pengamatan. Alat 

pengumpul data dengan teknik tes menggunakan butir soal yang disusun oleh peneliti. 

Soal-soal tersebut menyangkup materi yang telah diajarkan dan diharapkan siswa 

mampu mencapai indikator pembelajaran yang telah ditujukan. Sebelum membuat 

butir soal, maka peneliti harus membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu. Kisi-kisi dibuat 

dengan bertujuan agar butir soal yang disusun oleh peneliti dapat lebih fokus terhadap 

indikator pembelajaran yang ingin dicapai. 

Setelah membuat kisi-kisi soal, barulah peneliti membuat butir soal tersebut 

yang disesuaikan dengan kisi-kisi. Peneliti juga harus menentukan jumlah soal dan 

membuat kunci jawaban soal yang telah dibuat. Setelah tersusun butir soal, maka 

peneliti harus membuat pedoman penilaian. Pedoman penilaian dibuat dengan cara 

yang sistematis guna menghindari penilaian ganda. Melalui butir soal tersebutlah hasil 

dari belajar siswa terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh guru dapat terlihat 

pencapaiannya. Sedangkan alat untuk mengukur siswa dari teknik non tes yakni 

observasi, peneliti membuat instrumen berupa lembar observasi yang berisi tentang 

sikap-sikap atau kondisi siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Lembar 

tersebut pada nantinya akan diisi dengan memberi tanda check list (√) pada kolom- 

kolom yang sudah disediakan. 



29 
 

 

 

 

 

 

 
 

E. Validasi Data 

 

Pada penelitian ini, dalam memvalidasi data menggunakan butir soal sesuai 

dengan teknik pengumpulan datanya. Untuk lebih akurat lagi, dalam memvalidasi data 

maka butir soal tes yang dibuat harus sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat oleh 

guru atau peneliti. Soal yang dibuat berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun dapat 

menghindari soal yang materinya terlalu luas atau menghindari dari soal-soal yang 

menumpuk. Dengan berpedoman pada kisi-kisi pembuatan butir soal tes, maka 

diharapkan instrumen penelitian dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

 
F. Analisis Data 

 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer (data yang 

berasal dari siswa) dan data sekunder (data yang berasal bukan dari siswa). Analisis 

data primer yaitu analisis hasil belajar bahasa Indonesia tentang analisis unsur 

intrinsik cerita pendek. Hasil belajar bahasa Indonesia tentang analisis unsur intrinsik 

cerita pendek dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif 

yaitu membandingkan nilai data awal dan data antar siklus. Data sekunder dianalisis 

dengan deskriptif komparatif antar siklus. Pada nantinya, peneliti akan menganalisis 

hasil penelitian dengan cara membandingkan hasil tiap siklus pembelajaran yang telah 

dilakukan. Adapun hasil belajar siswa pada kondisi awal dibandingkan dengan siklus 

I. Hasil belajar pada siklus I kemudian dibandingkan dengan hasil belajar siswa oada 

siklus II. Melalui perbandingan-perbandingan hasil analisis belajar itulah maka 

kemampuan siswa dapat diketahui perkembangannya dalam belajar. 
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G. Indikator Kerja 

 

Indikator kerja dalam penelitian ini merupakan kondisi akhir atau target yang 

diharapkan dalam penelitian. Indikator kerja yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah apabila terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar dapat 

diukur berdasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). Untuk nilai ketuntasan 

minimal pada mata pelajaran bahasa Indonesia semseter ganjil tahun pelajaran 

2019/2020 di SMK Negeri 2 Purbalingga yaitu dengan nilai 75. Apabila ketuntasan 

belajar siswa sudah mencapai 75% dari seluruh siswa, maka penerapan metode two 

stay two stray (TSTS) dapat meningkatkan pembelajaran menyimak siswa dalam 

menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita pendek pada disiwa kelas X RPL 1. 

 
 

H. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Tindakan dalam penelitian ini dilakukan pada tiap-tiap siklus. Siklus 

yang akan dilaksanakan pada penelitian ini sebanyak dua kali siklus. Setiap siklus 

memiliki langkah-langah pelaksanaan tindakan penelitian. Langkah tersebut harus 

dilakukan oleh peneliti secara urut dan tertib. Sehingga apay yang diharapkan peneliti 

dapat tercapai. Adapun langkah-langkah dalam setiap siklus tindakan penelitian terdiri 

dari : Perencanaan (Planning), Pelaksanaan Tindakan (Acting), Pengamatan 

(Observing ) dan Refleksi (Reflecting). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan 

berikut ini. 
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Refleksi SIKLUS II Pelaksanan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dari bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

1. Prosedur Penelitian Siklus I 

Tahap pelaksanaan pada penelitian siklus I. Peneliti menggunakan metode 

pembelajaran yakni two stay two stray (TSTS) pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

materi unsur intrinsik cerita pendek. Peneliti membentuk kelompok besar dengan 

anggota berjumlah 6 pada tiap kelompoknya. Pada sikus I ada empat tahap yang akan 

dilaksanakan, yakni perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (Acting), 

pengamatan (Observing ) dan refleksi (Reflecting). Tahap pertama yakni: 

Pengamatan 

Perencanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

SIKLUS I 

Perencanaan 

? 

Pelaksanaan 
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a) Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan berarti peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan 

dibutuhkan dalam sebelum melakukan penelitian. Perencanaan atau palnning 

meliputi: 

(1) Penyusunan rencana pembelajaran 
 

(2) Penyusunan lembar pengamatan yang akan dijadikan sebagai lembar observasi 

 

(3) Mempersiapkan butir soal tes yang dijadikan sebagai tugas siswa selama 

proses penelitian. 

 
b) Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

 

Pelaksanaan yang merupakan impelementasi atau penerapan isi dari rancangan 

pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Hal yang perlu diingat adalah guru 

pelaksana harus ingat dan menaati apa yang sudah dirumuskan, tetapi harus pula 

berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Pada tahap pelaksanaan guru harus bisa mengatur 

atau mengontrol waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Sehingga penerapan 

metode two stay two stray (TSTS) dapat berjalan dengan lancar. 

 
c) Pengamatan (Observing ) 

 

Pada penelitian tindakan kelas ini guru kelas bertindak sebagai peneliti. 

Sedangkan pengamat untuk mengamati instrumen observasi dilakukan oleh teman 

sejawat. Dalam tahap pengamatan hal yang akan dilakukan yakni (1) mengamati 

kegiatan atau proses pembelajaran dari awal hingga akhir kegiatan belajar, (2) 

mengoreksi lembar jawab yang telah dikerjakan siswa pada akhir tindakan, (3) 

mengamati hasil belajar siswa dilihat dari hasil tes yang telah dilaksanakan pada tiap 
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siklus, dan (4) mendokumentasikan hasil belajar bahasa Indonesia yang diperoleh 

pada akhir tindakan. 

 

d) Refleksi (Reflecting) 
 

Refleksi dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan merenung atau memikirkan 

sesuatu (Rochiati Wiriaatmadja, 27: 2009). Pada tahap refleksi atau reflecting peneliti 

beupaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi atau dituntaskan dalam pelaksanaan 

tahap siklus I. Hasil refleksi ini, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan langkah lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian 

tindakan kelas. Dengan kata lain, pada tahap ini semua hasil observasi dan evaluasi 

diolah dan direfleksikan guna mengukur tingkat keberhasilan dan kelemahan selama 

pelaksanaan tindakan. Berdasarkan refleksi tahap siklus I, peneliti dapat berpedoman 

untuk merencanakan perbaikan dalam pelaksanaan tindakan pada siklus selanjutnya 

atau pada siklus II. 

Dua hal yang direfleksi dalam penelitian ini meliputi hasil belajar bahasa 

Indonesia setelah diberi tindakan dan proses pembelajarannya. Berdasarkan 

rekapitulasi hasil belajar, direfleksi tentang kemajuan belajar siswa. Dari proses 

pembelajaran, direfleksi tentang efektivitas penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan metode two stay two stray (STST). Keaktivan dan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran direfleksi berdasarkan hasil pengamatan teman sejawat. 

 
 

2. Prosedur Penelitian Siklus II 

 
Tahap pelaksanaan pada penelitian siklus II. Peneliti menggunakan metode 

pembelajaran yakni two stay two stray (TSTS) pada mata pelajaran bahasa Indonesia 
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materi unsur intrinsik cerita pendek. Peneliti membentuk kelompok kecil dengan 

anggota berjumlah 4 siswa pada tiap kelompoknya. Pada sikus II ada empat tahap 

yang akan dilaksanakan, yakni perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan 

(Acting), pengamatan (Observing ) dan refleksi (Reflecting). Tahap pertama yakni: 

a) Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan berarti peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan 

dibutuhkan dalam sebelum melakukan penelitian. Perencanaan atau palnning 

meliputi: 

(4) Penyusunan rencana pembelajaran 
 

(5) Penyusunan lembar pengamatan yang akan dijadikan sebagai lembar observasi 

 

(6) Mempersiapkan butir soal tes yang dijadikan sebagai tugas siswa selama 

proses penelitian. 

 
b) Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

 

Pelaksanaan yang merupakan impelementasi atau penerapan isi dari rancangan 

pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Hal yang perlu diingat adalah guru 

pelaksana harus ingat dan menaati apa yang sudah dirumuskan, tetapi harus pula 

berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Pada tahap pelaksanaan guru harus bisa mengatur 

atau mengontrol waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Sehingga penerapan 

metode two stay two stray (TSTS) dapat berjalan dengan lancar. 

 
c) Pengamatan (Observing ) 

 

Pada penelitian tindakan kelas ini guru kelas bertindak sebagai peneliti. 

Sedangkan pengamat untuk mengamati instrumen observasi dilakukan oleh teman 
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sejawat. Dalam tahap pengamatan hal yang akan dilakukan yakni (1) mengamati 

kegiatan atau proses pembelajaran dari awal hingga akhir kegiatan belajar, (2) 

mengoreksi lembar jawab yang telah dikerjakan siswa pada akhir tindakan, (3) 

mengamati hasil belajar siswa dilihat dari hasil tes yang telah dilaksanakan pada tiap 

siklus, dan (4) mendokumentasikan hasil belajar bahasa Indonesia yang diperoleh 

pada akhir tindakan. 

 

d) Refleksi (Reflecting) 
 

Refleksi dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan merenung atau memikirkan 

sesuatu (Rochiati Wiriaatmadja, 27: 2009). Pada tahap refleksi atau reflecting peneliti 

beupaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi atau dituntaskan dalam pelaksanaan 

tahap siklus I. Hasil refleksi ini, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan langkah lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian 

tindakan kelas. Dengan kata lain, pada tahap ini semua hasil observasi dan evaluasi 

diolah dan direfleksikan guna mengukur tingkat keberhasilan dan kelemahan selama 

pelaksanaan tindakan. Berdasarkan refleksi tahap siklus II, peneliti dapat berpedoman 

untuk merencanakan perbaikan dalam pelaksanaan tindakan pada siklus selanjutnya 

jika masih diperlukan. 

Dua hal yang direfleksi dalam penelitian ini meliputi hasil belajar bahasa 

Indonesia setelah diberi tindakan dan proses pembelajarannya. Berdasarkan 

rekapitulasi hasil belajar, direfleksi tentang kemajuan belajar siswa. Dari proses 

pembelajaran, direfleksi tentang efektivitas penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan metode two stay two stray (STST). Keaktivan dan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran direfleksi berdasarkan hasil pengamatan teman sejawat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas X RPL 1 SMK Negeri 2 

Purbalingga, kecamatan Mrebet kabupaten Purbalingga. Penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan dalam 2 siklus untuk menentukan bagaimana cara meningkatkan kemampuan 

menganalisis unsur instrinsik cerpen pada siswa kelas X RPL 1. 

Data yang diperoleh dari observasi menjelaskan bahwa masih ada beberapa 

siswa yang mendapatkan nilai bahasa Indonesia yang belum memenuhi standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Selain itu siswa juga memiliki keaktifan yang 

rendah dalam mengikuti pembelajaran. Data nilai tersebut diperoleh pada saat 

mengadakan ulangan harian. Pada saat pemberian materi atau saat kegiatan 

pembelajaran, penelit tidak menggunakan model pembelajaran, dan pada hal ini 

dianggap sebagai kegiatan pratindakan yaitu dengan cara konvensional. Peneliti hanya 

mengajar dan menyampaikan materi secara konvensional, di mana sumber utama materi 

berasal dari guru dan siswa hanya menyimak saja. Setelah diketahui permasalahan pada 

kondisi awal penelitian, peneliti mengambil tindakan untuk melakukan pembelajaran 

menggunakan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray yang terdiri atas dua siklus. 

A. Hasil Penelitian 

Bagian ini akan diawali dengan pemaparan tentang kondisi awal kemampuan 

menganalisis unsur pembangun cerpen. Selanjutnya pemaparan siklus pertama dan 

kedua yang masing-masing terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi. 

 
1. Informasi Awal Kemampuan Menganalisis Unsur Instrinsik Cerpen 

Informasi awal pembelajaran yang berkaitan dengan unsur instrinsik cerpen 

dilakukan dengan cara mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 

Pembelajaran dilakukan belum menggunakan model pembelajaran atau biasa disebut 

dengan mengajar cara konvensional. Hal ini kemudian menjadi akar permasalahan 

yang muncul sehingga menyebabkan pemahaman siswa berkaitan dengan unsur 

intrinsik cerpen kurang mereka kuasai. 
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Di samping itu, siswa juga cenderung pasif mengikuti pembelajaran, mereka 

hanya mendengarkan ceramah atau penjelasan dari guru mengenai materi yang 

sedang mereka pelajari. Mereka kurang aktif dalam mengeluarkan pendapat atau 

memberi masukan terhadap kegiatan belajar yag dilakukan. 

Peneliti juga melakukan penilaian hasil belajar, namun nilainya jauh dari KKM. 

Hasil penilaian pada kegiatan pratindakan diperoleh hasil ketuntasan yang masih 

sangat rendah. Berikut ini ditampilkan perolehan skor dan nilai peserta didik pada 

keterampilan menganalisis unsur intrinsik cerpen. 

 
Tabel 1 Kondisi awal hasil perolehan siswa menganalisis unsur instrinsik cerpen 

 

No Nama Nilai Ketuntasan 

1. PD 1 80 T 

2. PD 2 80 T 

3. PD 3 70 TT 

4. PD 4 90 T 

5. PD 5 70 TT 

6. PD 6 70 TT 

7. PD 7 70 TT 

8. PD 8 90 T 

9. PD 9 90 T 

10. PD 10 70 TT 

11. PD 11 90 T 

12. PD 12 60 TT 

13. PD 13 70 TT 

14. PD 14 90 T 

15. PD 15 90 T 

16. PD 16 90 T 

17. PD 17 60 TT 

18. PD 18 60 TT 

19. PD 19 70 TT 

20. PD 20 90 T 

21. PD 21 60 TT 

22. PD 22 60 TT 

23. PD 23 70 TT 

24. PD 24 60 TT 

25. PD 25 70 TT 

26. PD 26 70 TT 
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27. PD 27 70 TT 

28. PD 28 70 TT 

29. PD 29 70 TT 

30. PD 30 60 TT 

32. PD 32 60 TT 

33. PD 33 60 TT 

34. PD 34 60 TT 

35. PD 35 60 TT 

36. PD 36 60 TT 

Nilai rata-rata 70  

Jumlah peserta didik yang tuntas 10 

Jumlah peserta didik tidak tuntas 26 

Persentase keberhasilan 27,8% 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa hanya ada 10 peserta didik yang 

tuntas atau sekitar 27,8%, sedangkan 22 peserta didik tidak tuntas atau sekitar 72%. 

Ketuntasan belajar adalah peserta didik yang memperoleh nilai minimal 75 sesuai 

dengan KKM. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal adalah 80% dari seluruh peserta 

didik yang tuntas. Dari tabel tersebut diketahui bahwa ketuntasan klasikal masih sangat 

rendah. Hasil yang diperoleh belum menunjukkan penguasaan menganalisis unsur 

instrinsik cerpen. 

Oleh karena itu, keadaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan menerapkan 

model pembelajaran yang tepat agar kemampuan peserta didik dalam memahami unsur 

pembangun cerpen dapat meningkat. Melalui model pembelajaran Two Stay Two Stray 

diharapkan peserta didik mampu meningkatkan pemahaman tentang unsur-unsur 

pembangun cerpen. 

 
2. Pelaksanaan Tindakan Kelas Peningkatan Keterampilan Menganalisis Unsur 

Intrinsik Cerpen dengan Model Two Stay Two Stray. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Berikut 

ini akan diuraikan hasil pelaksanakan penelitian tindakan kelas Peningkatan 

Keterampilan Menganalisis Unsur Intrinsik Cerpen dengan Model Two Stay Two 

Stray pada peserta didik Kelas X RPL 1 SMK Negeri 2 Purbalingga. 
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a. Hasil Penelitian Tindakan Kelas Peningkatan Keterampilan Membaca Siklus I 

1) Perencanaan 

Dari hasil pengamatan dan penilaian pada kegiatan pratindakan, peneliti 

merencanakan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Permasalahan 

yang muncul dari kegiatan pratindakan adalah rendahnya kemampuan menganalisis 

unsur intrinsik cerpen. Mereka cenderung pasif dan jarang mengeluarkan ide atau 

pendapat yang mereka miliki. Mereka juga terlihat tidak berdiskusi satu sama lain, 

setiap peserta didik cenderung meniru jawaban milik teman sebangku. 

Gambar 1 Hasil pekerjaan peserta didik menganalisis 

unsur intrinsik cerpen 
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                     Gambar 2 Keadaan Peserta Didik di Dalam Kelas 
 
 

 

 

Gambar di atas menunjukan kegiatan belajar peserta didik yang cenderung pasif. 

Mereka belum mununjukan kerja sama dalam memecahkan masalah. Meskipun sudah 

berkelompok, namun mereka nampak kurang antusias dalam melakukan diskusi. 

Pada Siklus I ini rencana tindakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut 

a) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran, 

khususnya mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen 

b) Merencanakan kegiatan pembelajaran dengan Model Two Stay Two Stray 

c) Menentukan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran materi 

mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray. 

d) Menentukan teks cerpen yang akan digunakan dalam pembelajaran 

e) Membuat instrumen penilaian berupa kisi-kisi soal, lembar soal, pedoman 

penilaian 

 
2) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan pada siklus ini terdiri atas dua pertemuan. 
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(a) Pertemuan Pertama (2 x 45 menit) 

Pertemuan pertama siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 16 September 2019. 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa dan persiapan untuk proses 

pembelajaran. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta untuk 

mempersiapkan buku, alat tulis, dan perlengkapan yang diperlukan. Guru 

memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Masih pada 

kegiatan pendahuluan, peserta didik menerima informasi tentang Kompetensi 

Dasar (KD) yang akan dicapai, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah- 

langkah pembelajaran, dan metode penilaian. 

Pada kegiatan inti, sesuai dengan sintak Model Pembelajaran Two Stay Two 

Stray akan dipaparkan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

(1) Guru memberikan tayangan sepenggal cerpen 

(2) Peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang cerpen tersebut 

(3) Guru mengarahkan peserta didik ke materi cerpen dan unsur pembangun 

cerpen 

b. Inti 

(1) Peserta didik membentuk kelompok masing-masing beranggotakan 4 

peserta didik. 

(2) Peserta didik mengamati penjelasan dari guru terkait pengertian cerpen dan 

ciri-ciri cerpen. 

(3) Guru   bersama   peserta   didik membuat rencana   proyek yang akan 

dilaksanakan pada pertemuan ini. 

(4) Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) kepada masing- 

masing kelompok 

(5) Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 

(6) Guru berkeliling mengamati jalannya kegiatan diskusi masing-masing 

kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami peserta didik 

serta memberi kesempatan bertanya jawab. 

(7) Peserta didik mulai saling berkunjung dari kelompok satu ke kelompok yang 

lain untuk berdiskusi hasil pekerjaan mereka. 
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(8) Anggota kelompok yang tetap tinggal, menerima kunjungan dari kelompok 

lain dan melakukan diskusi. 

(9) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelompok lain 

(10) Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang  

dibacakan 

c. Penutup 

Pada kegiatan penutup, guru memberikan apresiasi atas partisipasi peserta didik 

selama pembelajaran, setelah itu guru memberikan tugas secara mandiri sebagai 

pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah tentang pengertian cerpen 

dan ciri-cirinya. 

(b) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 23 September 2019 

pada jam pelajaran pertama hingga kedua yaitu pukul 07.00 sampai dengan 

pukul 08.30. Kegiatan pembelajaran diawali dengan doa bersama dilanjutkan 

kegiatan literasi selama 15 menit. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan 

mempersiapkan buku teks dan perlengkapan lain. Peserta didik menerima 

informasi tentang Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 

ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan selama pertemuan kedua. Berikut ini langkah-langkah 

pembelajaran pada siklus I tahap kedua. 

a. Pendahuluan 

(1) Guru memberikan tayangan sepenggal cerpen 

(2) Peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang cerpen tersebut 

(3) Guru mengarahkan peserta didik ke materi cerpen dan unsur pembangun 

cerpen 

b. Inti 

(1) Peserta didik membentuk kelompok masing-masing beranggotakan 4 

peserta didik. 

(2) Peserta didik mengamati cerpen yang disajikan guru 

(3) Guru   bersama   peserta   didik membuat rencana   proyek yang akan 

dilaksanakan pada pertemuan ini. 
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(4) Peserta didik mengamati penjelasan guru mengenai unsur intrinsik cerpen. 

(5) Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) kepada masing- 

masing kelompok 

(6) Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 

(7) Guru berkeliling mengamati jalannya kegiatan diskusi masing-masing 

kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami peserta didik 

serta memberi kesempatan bertanya jawab. 

(8) Peserta didik mulai saling berkunjung dari kelompok satu ke kelompok yang 

lain untuk berdiskusi hasil pekerjaan mereka. 

(9) Anggota kelompok yang tetap tinggal, menerima kunjungan dari kelompok 

lain dan melakukan diskusi. 

(10) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelompok lain 

(11) Guru dan peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi 

tanya jawab untuk mengonfirmasi hasil diskusi. Memberi tambahan 

informasi, melengkapi informasi, ataupun tanggapan yang lain. 

c. Penutup 

Pada kegiatan penutup, guru memberikan apresiasi atas partisipasi peserta didik 

selama pembelajaran, setelah itu guru memberikan tugas secara mandiri sebagai 

pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah tentang unsur instrinsik 

cerpen. 

3) Pengamatan 

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada siklus I yang dilakukan dengan 

dua tahap, peneliti telah mengamati kegiatan pembelajaran, di mana terlihat dari 

antusias peserta didik mulai muncul. Mereka juga sangat semangat dalam mengikuti 

kegiatan belajar. Selama pembelajaran mereka tidak hanya duduk di bangku masing- 

masing, hal ini dikarenakan pembelajaran telah menerapkan model Two Stay Two 

Stray, di mana peserta didik harus berpindah tempat untuk saling mengunjungi 

kelompok lain. Kegiatan seperti ini membuat kelas lebih hidup dan bersemangat. 

Selain itu, peserta didik juga mulai aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan ide 

atau pendapat yang mereka miliki. Mereka sudah mulai menampakkan kegiatan 
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disukusi untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, sebagian peserta didik juga 

mengalami peningkatan dalam menganalisis unsur intrinsik cerpen. Penilaian 

tersebut dilakukan di siklus I pada tahap kedua. Adapun hasil perolehan nilai peserta 

didik sebagai berikut. 

 
Tabel 2 Perolehan Nilai Peserta Didik Menganalisis Unsur Intrinsik Cerpen 

 

No Nama Nilai Ketuntasan 

1. PD 1 80 T 

2. PD 2 90 T 

3. PD 3 80 T 

4. PD 4 90 T 

5. PD 5 70 TT 

6. PD 6 70 TT 

7. PD 7 60 TT 

8. PD 8 90 T 

9. PD 9 70 TT 

10. PD 10 70 TT 

11. PD 11 60 TT 

12. PD 12 90 T 

13. PD 13 70 TT 

14. PD 14 90 T 

15. PD 15 90 T 

16. PD 16 60 TT 

17. PD 17 60 TT 

18. PD 18 90 T 

19. PD 19 90 T 

20. PD 20 70 TT 

21. PD 21 70 TT 

22. PD 22 70 TT 

23. PD 23 60 TT 
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24. PD 24 80 T 

25. PD 25 80 T 

26. PD 26 80 T 

27. PD 27 60 TT 

28. PD 28 70 TT 

29. PD 29 60 TT 

30. PD 30 90 T 

31. PD 31 60 TT 

32. PD 32 80 T 

33. PD 33 60 TT 

34. PD 34 70 TT 

35. PD 35 60 TT 

36. PD 36 90 T 

Nilai rata-rata 74  

Jumlah peserta didik yang tuntas 16 

Jumlah peserta didik tidak tuntas 20 

Persentase keberhasilan 44,4% 

 

4) Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti bersama kolaborator mendiskusikan dan 

menganalisis proses dan hasil tindakan pada siklus I. Kegiatan refleksi 

didasarkan pada pencapaian indikator keberhasilan penelitian. Dalam proses 

pembelajaran ada tiga hal yang tampak ada peningkatan dalam pembelajaran 

membaca teks cerpen, yaitu keaktifan peserta didik, kerja sama dalam diskusi, 

dan tumbuhnya rasa percaya diri ketika presentasi hasil diskusi. Namun, masih 

ada kekurangan yang muncul yaitu kurangnya referensi peserta didik terhadap 

materi membaca teks cerpen. Hal tersebut menghambat peserta didik dalam 

menemukan konsep tentang unsur pembangun teks cerpen. Selain itu masih ada 

beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi dan malu ketika maju 

presentasi hasil diskusi kelompok. Hasil pencapaian ketuntasan pada siklus I 

adalah 44,4% yaitu 16 dari 36 peserta didik yang tuntas, sedangkan 20 yang lain 
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belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ketuntasan tersebut masih 

berada di bawah kriteria keberhasilan tindakan. Kriteria keberhasilan tindakan 

adalah 75% peserta didik mencapai ketuntasan belajar. Dapat disimpulkan 

bahwa siklus I belum ini belum berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan Model Two Stay Two Stray 

ini agar mencapai hasil yang maksimal. Pada siklus berikutnya diharapkan 

seluruh peserta didik berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

 
b. Hasil Penelitian Tindakan Kelas Menganalisis Unsur Intrinsik Cerpen Siklus II 

1. Perencanaan 

Dari hasil pengamatan dan penilaian pada kegiatan siklus I, peneliti merencanakan 

tindakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul 

dari kegiatan pratindakan adalah rendahnya kemampuan menganalisis unsur 

intrinsik teks cerpen, kondisi kelas yang kurang kondusif, terbukti dari kepasifan, 

kurangnya rasa percara diri peserta didik. 

Pada Siklus II ini rencana tindakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran, 

khususnya menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen. 

b) Merencanakan kegiatan pembelajaran dengan Model Pembelajaran TwoStay 

Two Stray. 

c) Menentukan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. 

d) Menentukan teks cerpen yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

e) Membuat instrumen penilaian berupa kisi-kisi soal, lembar soal, pedoman 

penilaian 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Berikut ini pelaksanaan tindakan pada siklus II: 

(a) Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 

Pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 11 Oktober 2021 

pada jam pelajaran pertama sampai dengan kedua mulai pukul 07.00 sampai 

dengan pukul 08.30. Pertemuan diawali dengan doa dan kegiatan literasi 

selama 15 menit. Setelah mengecek kehadiran peserta didik, guru memberikan 
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informasi tentang materi pembelajaran berupa kompetensi dasar dan indikatoe 

pencapaian kompetensi, tujuan, manfaat, dan rencana penilaian yang akan 

dilaksanakan selama pertemuan ketiga. Materi pada pertemuan ketiga adalah 

tema, alur/plot, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat cerpen. Berikut 

ini langkah-langkah pembelajaran pada siklus II tahap pertama. 

a. Pendahuluan 

(1) Guru memberikan tayangan sepenggal cerpen 

(2) Peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang cerpen tersebut 

(3) Guru mengarahkan peserta didik ke materi cerpen dan unsur pembangun 

cerpen 

b. Inti 

(1) Peserta didik membentuk kelompok masing-masing beranggotakan 4 

peserta didik. 

(2) Peserta didik mengamati cerpen yang disajikan guru 

(3) Guru bersama peserta didik membuat rencana proyek yang akan 

dilaksanakan pada pertemuan ini. 

(4) Peserta didik mengamati penjelasan guru mengenai unsur intrinsik cerpen 

yang berkaitan dengan tema, alur/plot, latar, penokohan, sudut pandang, dan 

amanat cerpen 

(5) Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) kepada masing- 

masing kelompok 

(6) Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 

(7) Guru berkeliling mengamati jalannya kegiatan diskusi masing-masing 

kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami peserta didik 

serta memberi kesempatan bertanya jawab. 

(8) Peserta didik mulai saling berkunjung dari kelompok satu ke kelompok yang 

lain untuk berdiskusi hasil pekerjaan mereka. 
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       Gambar 3 Kegiatan Diskusi Peserta Didik 

 

 

(9) Anggota kelompok yang tetap tinggal, menerima kunjungan dari kelompok 

lain dan melakukan diskusi. 

(10) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelompok lain 

(11) Guru dan peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi 

tanya jawab untuk mengonfirmasi hasil diskusi. Memberi tambahan 

informasi, melengkapi informasi, ataupun tanggapan yang lain. 

(12) Penutup 

Pada kegiatan penutup, guru memberikan apresiasi atas partisipasi peserta 

didik selama pembelajaran, setelah itu guru memberikan tugas secara 

mandiri sebagai pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah 

tentang unsur instrinsik cerpen. 

 
3. Pengamatan 

Selama pelaksanaan pembelajaran siklus II, peneliti bersama kolaborator 

melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan instrumen penelitian 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengamatan juga dilengkapi dengan 

dokumentasi berupa foto dan hasil kerja peserta didik selama proses pembelajaran 

dan penilaian. Pengamatan proses bertujuan untuk mengetahui aktivitas peserta 

didik selama proses pembelajaran, aktivitas guru dalam menggunakan Model 
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Pembelajaran Two Stay Two Stray. Pengamatan yang dilakukan juga berkaitan 

dengan hasil kerja peserta didik. Di mana mereka juga mengalami peningkatan 

dalam menganalisis unsur instrinsik cerpen. Adapun tabel nilai sebagai berikut. 

 
Tabel 3 Perolehan Nilai Peserta Didik Menganalisis Unsur Intrinsik Cerpen 

 

No Nama Nilai Ketuntasan 

1. PD 1 90 T 

2. PD 2 90 T 

3. PD 3 90 T 

4. PD 4 60 TT 

5. PD 5 80 T 

6. PD 6 90 T 

7. PD 7 80 T 

8. PD 8 90 T 

9. PD 9 80 T 

10. PD 10 80 T 

11. PD 11 90 T 

12. PD 12 80 T 

13. PD 13 90 T 

14. PD 14 90 T 

15. PD 15 80 T 

16. PD 16 100 T 

17. PD 17 80 T 

18. PD 18 80 T 

19. PD 19 100 T 

20. PD 20 80 T 

21. PD 21 80 T 

22. PD 22 70 TT 

23. PD 23 80 T 

24. PD 24 80 T 
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25. PD 25 100 T 

26. PD 26 80 T 

27. PD 27 100 T 

28. PD 28 100 T 

29. PD 29 80 T 

30. PD 30 80 T 

31. PD 31 90 T 

32. PD 32 70 TT 

33. PD 33 80 T 

34. PD 34 100 T 

35. PD 35 80 T 

36. PD 36 90 T 

Nilai rata-rata 85  

Jumlah peserta didik yang tuntas 33 

Jumlah peserta didik tidak tuntas 3 

Persentase keberhasilan 92% 

 

4. Refleksi 

Setelah pelaksanaan siklus II, peneliti bersama kolaborator mengevaluasi 

semua rencana, pengamatan dan tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil 

evaluasi, penggunaan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray mampu 

menunjukkan peningkatan keterampilan menganalisis unsur instrinsik cerpen baik 

dari segi proses maupun hasil capaian. Peningkatan secara proses tampak adanya 

peningkatan kualitas pembelajaran dari awal pelaksanaan siklus I hingga akhir 

pelaksanaan siklus II. 

Keaktifan siswa meningkat, kerja sama dalam diskusi juga terlihat pada 

semua kelompok, dan rasa percaya diri yang semakin tumbuh dengan baik. 

Peningkatan hasil dalam membaca teks cerpen dapat dilihat dari ketuntasan belajar 

pada siklus I dan siklus II. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Purbalingga. Pada siklus I ketuntasan 

mencapai 44,4% kemudian pada siklus II meningkat menjadi 92%. Oleh karena 
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itu peneliti menganggap bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan Model Two 

Stay Two Stray telah berhasil mencapai ketuntasan secara maksimal. 

Berikut ini disajikan tabel peningkatan hasil kemampuan menganalisis teks 

cerpen siklus I dan siklus II. 

Tabel 4 peningkatan hasil belajar analisis cerpen 
 

No Uraian Siklus I Siklus II 

1. Rata-rata nilai 74 85 

2. Jumlah peserta didik yang tuntas 16 33 

Tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan kemampuan peserta 

didik dalam menganalisis unsur instrinsik teks cerpen dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata 

peserta didik, di mana pada siklus I rata-rata nilai kelasnya adalah 74, sedangkan 

pada siklus II menjadi 85. Selain itu, jumlah siswa yang tuntas juga mengalami 

peningkatan, pada siklus I hanya ada 16 peserta didik yang tuntas, sedangkan pada 

siklus II peserta didik yang tuntas berjumlah 33 orang. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan model Two Stay Two Stray pada pembelajaran menganalisis 

unsur intrinsik cerpen dapat terlaksana dengan baik. 

 
B. Pembahasan 

Pembahasan pada penelitian tindakan ini difokuskan pada Peningkatan 

Kemampuan menganalisis cerpen dengan model Two Stay Two Stray. 

1. Peningkatan Kemampuan menganalisis cerpen dengan model Two Stay Two 

Stray. 

a. Kondisi Awal Peningkatan Kemampuan menganalisis cerpen dengan 

model Two Stay Two Stray 

Kondisi awal peserta didik dalam menganalisis cerpen masih terbilang jauh 

dari kata mahir. Hasil tersebut dilakukan peneliti saat mengamati kondisi 

peserta didik selama pembelajaran membaca cerpen. Pada pembelajaran ini 

guru belum menggunakan model pembelajaran. Selanjutnya guru 

melakukan penilaian pada kegiatan pratindakan untuk melihat kemampuan 

peserta didik dalam menganalisis unsur intrinsik cerpen. Hasil penilaian 
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pada kegiatan pratindakan digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. 

Dari hasil pengamatan pada kegiatan pratindakan diperoleh informasi 

bahwa selama pembelajaran peserta didik cenderung bersikap pasif, hanya 

mendengarkan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Walaupun sudah dilaksanakan diskusi kelompok dan presentasi, peserta 

didik masih mengerjakan tugas secara minimalis. Sedangkan dari hasil 

penilaian pada kegiatan pratindakan diperoleh hasil ketuntasan yang masih 

sangat rendah. 

b. Siklus II Peningkatan Kemampuan menganalisis cerpen dengan model Two 

Stay Two Stray. 

Dalam proses pembelajaran ada tiga hal yang tampak ada peningkatan 

dalam pembelajaran membaca teks cerpen, yaitu keaktifan peserta didik, 

kerja sama dalam diskusi, dan tumbuhnya rasa percaya diri ketika presentasi 

hasil diskusi. Namun, masih ada kekurangan yang muncul yaitu kurangnya 

referensi peserta didik terhadap materi membaca teks cerpen. Hal tersebut 

menghambat peserta didik dalam menemukan konsep tentang unsur 

pembangun teks cerpen. Selain itu masih ada beberapa siswa yang belum 

aktif dalam kegiatan diskusi dan malu ketika maju presentasi hasil diskusi 

kelompok. 

Hasil pencapaian ketuntasan pada siklus I adalah 44,4% yaitu 16 dari 

36 peserta didik yang tuntas, sedangkan 20 yang lain belum tuntas. Hal ini 

menunjukkan bahwa pencapaian ketuntasan tersebut masih berada di bawah 

kriteria keberhasilan tindakan. Kriteria keberhasilan tindakan adalah 75% 

peserta didik mencapai ketuntasan belajar. Dapat disimpulkan bahwa siklus 

I belum ini belum berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan Model Two Stay Two Stray ini 

agar mencapai hasil yang maksimal. Pada siklus berikutnya diharapkan 

seluruh peserta didik berhasil mencapai kriteria ketuntasan. 



53 
 

 

 

 

 
 

c. Siklus II Peningkatan Kemampuan menganalisis cerpen dengan model Two 

Stay Two Stray. 

Selama pelaksanaan pembelajaran siklus II, peneliti bersama 

kolaborator melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan 

instrument penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengamatan 

juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto dan hasil kerja peserta 

didik selama proses pembelajaran dan penilaian. Pengamatan proses 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran, aktivitas guru dalam menggunakan Two Stay Two Stray. 

Pengamatan produk berupa hasil capaian peserta didik pada materi 

mengidentifikasi pengertian, ciriciri, dan unsur pembangun cerpen. Dari 

hasil pengamatan selama siklus II diperoleh informasi bahwa sebagian 

besar peserta didik sudah mengalami peningkatan dalam keaktifan 

mengikuti pembelajaran, bekerja sama dalam diskusi, dan menunjukkan 

rasa percaya diri pada saat presentasi. Sedangkan aktivitas guru selama 

membimbing siswa dalam pembelajaran sudah menggunakan Model 

Pembelajaran Two Stay Two Stray dengan perbaikan. Sementara dari hasil 

penilaian diketahui terjadi peningkatan ketuntasan belajar dari 44,4% 

menjadi 92%. Hanya ada tiga siswa yang tidak tuntas. Hal ini disebabkan 

kemampuan satu peserta didik tersebut yang agak kurang. 

Secara khusus pseserta didik tersebut sudah mendapatkan kegiatan 

remedial berulang namun tetap belum berhasil mencapai ketuntasan. 

Setelah pelaksanaan siklus II, peneliti bersama kolaborator mengevaluasi 

semua rencana, pengamatan dan tindakan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil evaluasi, penggunaan Model Pembelajaran Two Stay 

Two Stray mampu menunjukkan peningkatan menganalisis unsur intrinsik 

teks cerpen baik dari segi proses maupun hasil capaian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan mengimplementasikan 

model pembelajaran Two Stay Two Stray bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerpen pada siswa kelas X RPL 1 di 

SMK Negeri 2 Purbalingga. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada setiap indikatornya. Hal ini membuktikan bahwa model 

pembelajaran Two Stay Two Stray mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Peningkatan aktivitas belajar siswa juga didukung dengan meningkatnya hasil 

belajar siswa. Selain itu pemberian penghargaan dalam model pembelajaran ini 

juga mampu meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam pembelajaran 

unsur intrinsik cerpen. Pemberian penghargaan atau hadiah membuat siswa lebih 

berantusias untuk mengikuti pembelajaran. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran menganalisis unsur instrinsik 

cerpen menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray guna meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, maka peneliti memberikan saran untuk pihak-pihak yang 

terkait antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru untuk 

menerapkan model pembelajaran Two Stay Two Stray sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran, karena model pembelajaran ini efektif untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan terlibat aktif dalam pembelajaran tentu akan meningkatkan hasil 

belajarnya, selain pada penilaian kognitif tetapi juga pada penilaian afektif. 

3. Bagi Sekolah 
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Model pembelajaran Two Stay Two Stray di sekolah diharapkan mampu 

diterapkan pada mata pelajaran lain selain mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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