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ABSTRAK
Materi sistem persamaan linear dua variabel merupakan salah satu materi
matematika yang sulit dipahami siswa, kesulitan yang dihadapi siswa terutama
mengkonstruksikan soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Oleh karena
itu perlu diupayakan pembelajaran untuk mengatasi kesulitan belajar matematika
adalah dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray
sebagai solusi alternatif agar matematika mudah dipahami dan menarik minat
belajar bagi siswa. Dalam model pembelajaran two stay two stray siswa berbagi
pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain. Intinya adalah kerja
kelompok, dua siswa bertamu ke kelompok lain dan dua siswa lainnya tetap di
kelompoknya untuk menerima dua orang dari kelompok lain, berbagi informasi,
kembali ke kelompok asal, kerja kelompok, laporan kelompok. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif
tipe two stay two stray dalam materi sistem persamaan linear dua variabel bagi
siswa kelas VIII SMPN 2 Lhokseumawe dapat mencapai ketuntasan hasil belajar?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dalam materi
sistem persamaan linear dua variabel bagi siswa kelas VIII SMPN 2
Lhokseumawe. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan
kuantitatif. Sedangkan yang menjadi populasinya adalah seluruh siswa kelas VIII
SMPN 2 Lhokseumawe dan sampelnya adalah kelas VIII4 yang berjumlah 28
siswa. Data diperoleh dengan menggunakan tes setelah pembelajaran dilakukan.
Teknik analisis data dengan menggunakan statistik uji-t. berdasarkan perhitungan
dengan taraf signifikan α = 0.05 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa
setelah menggunakan pembelajaran two stay two stray dalam materi sistem
persamaan linear dua variabel bagi siswa kelas VIII SMPN 2 Lhokseumawe
sudah mencapai nilai ketuntasan.
Kata Kunci: Sistem persamaan linear, Pembelajaran kooperatif ipe Two Stay Two
Stray
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A. Pendahuluan
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) merupakan salah satu
pokok bahasan dalam pelajaran matematika yang diberikan di kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah
satu pengajar di SMPN 2 Lhokseumawe, siswa kurang menguasai materi sistem
persamaan linear dua variabel. Siswa merasa kesulitan saat menyelesaikan soal
latihan yang diberikan oleh guru hanya karena soal tersebut berbeda sedikit
dengan contoh soal yang telah dikerjakan oleh gurunya. Hal ini juga didukung
oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Arief (2008:5) yang menyatakan bahwa
dalam materi sistem persamaan linear dua variabel, siswa mengalami kesulitan
dalam menentukan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan soal, baik itu
dengan menggunakan cara grafik, eliminas,i maupun substitusi. Demikian juga
hasil penelitian Sanusi, (2006:45) bahwa “Banyak murid yang sulit pada saat
menerjemahkan bahasa soal ke dalam bahasa matematika”.
Suatu konsep mudah dipahami dan diingat oleh siswa bila konsep tersebut
disajikan melalui prosedur dan langkah-langkah yang tepat, jelas dan menarik.
Untuk mengantisipasi masalah tersebut yang berkelanjutan maka perlu dicarikan
strategi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa
dalam pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel. Pemilihan
strategi pembelajaran yang tepat juga akan mempermudah berlangsungnya proses
belajar mengajar. Salah satu strategi dalam pembelajaran adalah dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif. Johar (2006:31) menjelaskan bahwa
“Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model dimana aktivitas pembelajaran
dilakukan oleh guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan
terjadinya proses belajar sesama siswa”.
Diantara beberapa tipe dari model pembelajaran kooperatif, tipe two stay
two stray (TSTS) yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992, yaitu
suatu teknik yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil
dan informasi dengan kelompok lain. Struktur two stay two stray yaitu di dalam
satu kelompok terdiri dari 4 siswa yang nantinya 2 siswa bertugas sebagai
pemberi informasi terhadap tamunya dan 2 siswa lagi bertamu ke kelompok yang
lain secara terpisah untuk mencari informasi. Model pembelajaran dengan tipe
two stay two stray menekankan pada pemberian dan pencapaian informasi kepada
kelompok lain. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Herlanti (2007:6)
mengenai model pembelajaran ini menunjukkan bahwa 78% siswa memiliki
persepsi positif karena model ini dapat meningkatkan penguasaan materi serta
aktif dalam mencari pengetahuan terhadap materi.
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah “apakah pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel melalui model
kooperatif tipe two stay two stray dapat mencapai ketuntasan belajar siswa?” dan
hipotesis penelitiannya adalah “Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray
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dalam materi sistem persamaan linear dua variabel dapat mencapai ketuntasan
hasil belajar siswa di kelas VIII SMP Negeri 2 Lhokseumawe”.
B. Kajian Teori
1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray
Model pembelajarann kooperatif adalah salah satu model pembelajaran
yang menciptakan kondisi belajar yang memungkin terjadinya proses belajar
sesama siswa. Proses interaksi akan dimungkinkan apabila guru mengatur
kegiatan pembelajaran dalam suatu keadaan siswa bekerja dalam suatu kelompok.
Menurut Kauchak dan Egger (dalam Johar, 2006:31): “Pembelajaran kooperatif
merupakan suatu kumpulan strategi belajar yang digunakan guru untuk
menciptakan kondisi belajar sesama siswa. Siswa yang satu membantu siswa yang
lainnya dalam mempelajari sesuatu”. Siswa yang ada dalam kelompok
mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Model pembelajaran
kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk
menerapkan pengetahuan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran.
Slavin (dalam Sanjaya, 2006:20) yang menyatakan bahwa “Pengunaan
pembelajaran kooperatif dapat meningkat prestasi belajar siswa sekaligus dapat
meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima
kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri”. Selanjutnya
slavin menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan
kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan
mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan.
Salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif adalah tipe two stay
two stray “Dua tinggal dua tamu” yang dikembangkan oleh Spencer Kagan 1992.
Struktur two stay two stray yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang
memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi
kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar
yang diwarnai dengan kegiatan-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 sama
lainnya.
Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berhitung,
mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan
dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran, geometri, aljabar dan
trigonometri. Selain itu matematika juga mengembangkan komunikasi gagasan
dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan
persamaan matematika, diagram, grafik atau tabel.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tujuan yang ingin
dicapai melalui pembelajaran matematika di jenjang SMP adalah: (1) memahami
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konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan
konsep secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah;(2)
menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah,
dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
Model pembelajaran two stay two stray merupakan model pembelajaran
kooperatif yang memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil
dan informasi dengan kelompok yang lainnya. Ciri-ciri model pembelajaran two
stay two stray, yaitu: (1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk
menuntaskan materi belajarnya; (2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki
kemampuan tinggi, sedang dan rendah; (3) Bila mungkin anggota kelompok
berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda; dan (4) Penghargaan
lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. Sedangkan langkah-langkah
pembelajaran two stay two stray Hanafiah (2010:56) mengemukakan sebagai
berikut: (1) Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 (empat)
orang; (2) Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu kedua
kelompok yang lain; (3) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas
membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka; (4) Tamu mohon diri dan
kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari
kelompok lain; dan (5) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja
mereka serta memberikan kesimpulan.
a. Ciri - ciri Model Pembelajaran Two Stay Two Stray
Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray, menurut
Spencer Kagan (dalam Johar, 2006:31)yaitu:
1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan
materi belajarnya.
2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang
dan rendah.
3. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis
kelamin yang berbeda.
4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu
b. Tujuan
Dalam model pembelajaran kooperatif two stay two stray ini memiliki
tujuan yang sama dengan pendekatan pembelajaran kooperatif yang telah di bahas
sebelumnya. Siswa di ajak untuk bergotong royong dalam menemukan suatu
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konsep. Penggunaan model pembelajaran kooperatif two stay two stray akan
mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari
jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman.
Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran two stay two stray ini karena
terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas tiap anggota kelompok, siswa
dapat bekerjasama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai
dan sulit diatur saat proses belajar mengajar.
Dalam proses pembelajaran dengan model two stay two stray, secara sadar
ataupun tidak sadar, siswa dapat meningkatkan keterampilan menyimak. Dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif two stay two stray seperti itu, siswa
akan lebih banyak melakukan kegiatan menyimak secara langsung, dalam artian
tidak selalu dengan cara menyimak apa yang guru utarakan yang dapat membuat
siswa jenuh. Dengan penerapan model pembelajaran two stay two stray, siswa
juga akan terlibat secara aktif, sehingga akan memunculkan semangat siswa
dalam belajar (aktif). Sedangkan tanya jawab dapat dilakukan oleh siswa dari
kelompok satu dan yang lain, dengan cara mencocokan materi yang didapat
dengan materi yang disampaikan. Dengan begitu, siswa dapat mengevaluasi
sendiri, seberapa tepatkah pola pikirnya terhadap suatu konsep dengan pola pikir
nara sumber.
Kemudian bagi guru atau peneliti, menjadi acuan evaluasi berapa
persenkah keberhasilan penggunaan model pemelajaran kooperatif two stay two
stray ini dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam memahami konsep dan
menyelesaikan masalah yang telah diberikan.
c. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Two Stay Two Stray.
Hanafiah (2010:56) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran two
stay two stray sebagai berikut :
1. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 (empat) orang.
2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu kedua
kelompok yang lain.
3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil
kerja dan informasi ke tamu mereka.
4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.
5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.
6. Kesimpulan.
C. Metode Penelitian
1. Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Lhokseumawe pada tanggal
28 November – 5 Desember 2011.dengan populasinya adalah seluruh siswa kelas
VIII SMP Negeri 2 Lhokseumawe yang terdiri dari 5 kelas. Mengingat besarnya
92

Serambi Akademica Vol. I No. 1, Mei 2013

ISSN : 2337 - 8085

subjek yang ada maka perlu diambil sampel sehingga peneliti hanya mengambil
satu kelas dengan teknik sampling purposive, yaitu kelas VIII-4 dengan jumlah
siswa 28 orang dengan pertimbangan bahwa kelas tersebut merupakan salah satu
kelas yang mengalami kesulitan belajar selama ini
2. Teknik Pengumpulan Data
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat
pembelajaran dan instrument pengumpulan data. Perangkat pembelajaran yang
dipersiapkan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan Lembar kerja
siswa (LKS). Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan instrument penelitian berupa test tulis berupa test essay. Tes adalah
seperangkat soal yang digunakan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar
siswa. Pengumpulan data diawali dengan pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan model two stay two stray pada kelas terpilih. Selanjutnya peneliti
memberikan test essay. Tes disusun peneliti yang didasarkan pada indikator
pembelajaran yang dirumuskan
3. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh berupa hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran
dengan model kooperatif tipe two stay two stray pada materi sistem persamaan
linear dia variabel. Data tersebut diolah melalui uji hipotesis berikut.
H0 : μ = 60 : Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dalam materi sistem
Persamaan Linear Dua Variabel bagi siswa kelas VIII SMP Negeri
2 Lhokseumawe belum mencapai taraf ketuntasan hasil belajar.
Ha : μ > 60 : Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dalam materi sistem
Persamaan Linear Dua Variabel bagi siswa kelas VIII SMP Negeri
2 Lhokseumawe sudah mencapai taraf ketuntasan hasil belajar
dengan menggunakan statistik uji-t. dengan taraf signifikansi 5%. Menurut
sudjana (2005:227) rumusnya adalah

Dengan kreteria tolak H0 jika t ≥ t1-α dan terima H0 dalam hal lainnya.
D. Hasil Penelitian
Paparan data penelitian dari sampel berupa hasil belajar siswa kelas VIII4
adalah sebagai berikut:
80
90
75
65
45
65
90
50
75
85
60
55
48
85
78
78
75
60
82
58
60
63
65
82
88
40
75
78
Data di atas memberikan nilai rata-rata = 69,39 dan simpangan baku s =
14,29. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunaakan uji-t,
namun perlu dipenuhi terlebih dahulu syarat dari uji-t, yaitu data dari populasi
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tempat sampel diambil mengikuti distribusi normal. Pengujiannya digunakan uji
dan diperoleh bahwa sampel tersebut merupakan sampel berasal dari populasi
yang datanya mengikuti distribusi normal.
Selanjutnya digunakan statistik uji-t. dengan taraf signifiknsi α = 5% untuk
pengujian hipotesis berikut:
H0 : μ = 60 : Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dalam materi sistem
Persamaan Linear Dua Variabel bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 2
Lhokseumawe belum mencapai taraf ketuntasan hasil belajar.
Ha : μ >
: Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dalam materi sistem
Persamaan Linear Dua Variabel bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 2
Lhokseumawe sudah mencapai taraf ketuntasan hasil belajar.
Dalam penelitian ini diambil µ0 = 60 yang merupakan nilai standar
minimal untuk menyatakan bahwa siswa telah menguasai 60% dari materi yang
telah diajarkan. Menurut sudjana (2005: 231) tentang kriteria pengujian sesuai
dengan aturan pihak kanan yaitu “tolak H0 jika thitung ≥ ttabel dan terima H0 dalam
hal lain”. Perhitungan dengan menggunakan statistik uji-t adalah sebagai berikut:

Sebelumnya sudah diperoleh
sehingga diperoleh

= 69,39, µ0 = 60, s = 14,29 dan n= 28,

t = 3,48
Nilai t yang dipeoleh tersebut adalah thitung = 3,48. Selanjutnya dengan
taraf signifikan α = 0.05 dan derajat kebebasan dk = (n-1) = (28-1 )=27. Dari
daftar distribusi-t, diperoleh t(0,95)(27) = 1,70 sehingga diperoleh ttabel = 1,70.
Karena thitung > ttabel yaitu 3,48 > 1,70 dan sesuai dengan kriteria di atas maka
hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa,
“Pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dalam materi sistem Persamaan
Linear Dua Variabel bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lhokseumawe sudah
mencapai taraf ketuntasan hasil belajar”.
1. Pembahasan
Berdasarkan data yang diperoleh dan menganalisis data yang telah
dilakukan, diperoleh nilai rata-rata 69,39 dengan standar deviasi (s) 14,29 dan dari
hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik uji-t pada taraf signifikan
0,05 menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray sudah mengalami pengaruh yang
signifikan dan ketuntasan belajar siswa berdasarkan kriteria yang ditentukan
sudah tercapai. Dari data tes hasil belajar (tes akhir) yang diperoleh masih ada
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siswa yang belum tuntas mencapai nilai yang telah ditentukan setelah diterapkan
model pembelajaran two stay two stray. Hal ini disebabkan karena siswa kurang
teliti dalam mengerjakan soal ataupun siswa kurang memahami materi yang telah
dipelajarinya, serta keterbatasan waktu yang tersedia untuk mengerjakan soal
cerita. Dengan demikian, ketuntasan belajar siswa secara klasikal dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray telah tercapai dan
ketuntasan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan terhadap materi sistem
persamaan linear dua variabel sudah baik berdasarkan ketentuan yang diberikan.
Hasil belajar siswa yang telah memuaskan pada penelitian ini tidak hanya
dipengaruhi oleh fase-fase dalam model pembelajaran kooperatif tipe two stay two
stray, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti cara guru
menyampaikan materi, serta metode yang digunakan. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Purwanto (2006:104) bahwa bagaimana sikap dan kepribadian guru,
tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru dan bagaimana cara guru itu
mengajarkan pengetahuan itu kepada anak didiknya, turut menentukan bagaimana
hasil belajar yang dapat dicapai anak. Berdasarkan pendapat di atas, maka setiap
guru diharapkan menerapkan model pembelajaran yang tepat agar siswa mudah
memahami materi yang disajikan oleh guru sehingga proses belajar mengajar
dapat berlangsung dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode
yang cepat dan sesuai dalam mengajar akan meningkatkan hasil yang dicapai
siswa serta mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Terdapat beberapa kendala yang biasanya selalu muncul dalam penerapan
model pembelajaran two stay two stray ini berdasarkan pengalaman peneliti di
lapangan, adalah sebagai berikut:
a. Alokasi waktu
Penerapan metode Two Stay Two Stray membutuhkan banyak waktu
dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional.
Dimulai dari persiapan pembagian kelompok, diskusi dan presentasi siswa. Guru
harus benar-benar bisa mengelola alokasi waktu pembelajaran dengan baik
sehingga, pembelajaran tidak sia-sia dan materi ajar tersampaikan.
Solusi: Bila tidak memungkinkan semua kelompok untuk mempresentasekan
hasil kerja mereka di depan kelas, cukup beberapa kelompok (2-3 kelompok) saja
yang mempresentasekannya, atau tergantung sisa waktu yang tersedia. Hasil kerja
sisa kelompok yang lain bisa dikumpulkan sebagai tugas dan mendapat giliran
tampil di pertemuan selanjutnya.
b. Pelaksanaan pada saat bertamu
Guru harus benar-benar menerangkan kepada siswa mengenai maksud dan
tujuan dari bertamu. Siswa terkadang masih kebingungan untuk saling bertukar
informasi dengan kelompok lain. Karena tujuan dari berbagi informasi di sini
bukan untuk menyontek hasil jawaban dari kelompok lain.
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Solusi: Setiap kelompok sebaiknya diberi materi yang berbeda. Sehingga benarbenar terjadi pertukaran informasi yang bukan sekedar menyontek jawaban dalam
kegiatan diskusi. Hal ini juga berguna untuk mengatasi masalah alokasi waktu
tadi, agar tujuan pembelajaran cepat tercapai oleh siswa.
c. Pembagian kelompok
Pembagian kelompok sangat berpengaruh dalam suatu diskusi agar tidak
tumpang tindih antara siswa kelompok tinggi dan siswa kelompok rendah.
Kelompok siswa sebaiknya dibentuk secara heterogen, misalnya satu kelompok
terdiri dari 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 1
siswa berkemampuan rendah.
E. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pembelajaran
kooperatif tipe two stay two stray pada materi sistem persamaan linear dua
variabel di kelas VIII SMP Negeri 2 Lhokseumawe maka dapat diambil
kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Simpulan
Pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel melalui model
pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray pada materi sistem persamaan
linear dua variabel dapat mencapai ketuntasan belajar siswa kelas VIII SMP
Negeri 2 Lhokseumawe dan dengan model kooperatif tipe two stay two stray
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, melatih daya
nalar siswa, dan mel;atih siswa berkomunikasi.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat diajukan beberapa
saran sebagai berikut.
1. Bagi sekolah yang diteliti, pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray
dapat menjadi alternatif pertimbangan dalam upaya perbaikan strategi
pembelajaran.
2. Bagi guru mata pelajaran matematika, model pembelajaran kooperatif tipe two
stay two stray dapat menjadi pilihan variasi model pembelajaran untuk
diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat melakukan penelitian serupa secara
bertahap dan perhitungan alokasi waktu yang disediakan, dan dapat
mengembangkan penelitian serupa dengan subjek dan materi yang berbeda.
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