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MOTTO 

 

ثِْم َواْلعُْدَواِن ۖ  َواتَّقُوا اللّٰهَ  ۗ  اِنَّ اللّٰهَ َشِدْيدُ اْلِعقَابِ   ... َوََل تَعَاَونُْوا َعلَى اَْلِ
 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah Ayat 2)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Tangerang: 

Kalim, 2011), 107. 
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ABSTRAK 

Ferriza Nur Rofiqa Nasri, 2022. Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif  

Tipe Two Stay Two Stray pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di 

Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022.  
 

Kata Kunci: Two Stay Two Stray, Pembelajaran Aqidah Akhlak. 

 

Latar belakang penelitian adalah bahwa sebagian besar tingkat keaktifan 

siswa masih rendah ketika proses pembelajaran berlangsung, masih banyak siswa 

yang pasif, enggan memperhatikan materi yang diberikan guru sehingga 

pembelajaran yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal. Sehingga pada 

implementasi model pembelajaran Two Stay Two Stray yang memungkinkan 

tumbuhnya pengalaman siswa untuk terlibat aktif dalam penguasaan kompetensi 

secara utuh melalui pembelajaran yang berpusat kepada siswa (student active), serta 

mampu bekerja sama, bertanggung jawab dan bersosialisasi dengan baik.  

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, peneliti berupaya untuk 

mengungkapkan secara mendalam tentang implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII 

di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi dengan fokus penelitian: (1) Bagaimana 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun 

Ajaran 2021/2022? (2) Apa saja kekurangan dan kelebihan implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak Kelas VIII di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dan analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII 

di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi dengan beberapa langkah yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Pada perencanaan pembelajaran Aqidah Akhlak yaitu 

menyusun RPP sesuai dengan prosedur dari pemerintah dengan menggunakan 

kurikulum 2013. Pada pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak ada beberapa 

tahapan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di dalamnya guru lebih 

banyak menerapkan strategi Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) 

dan menggunakan metode diskusi, kerja kelompok dan presentasi. Pada evaluasi 

menggunakan tiga ranah, dalam ranah kognitif berupa tes tulis dan tes lisan, ranah 

afektif berupa sikap dan tingkah laku, dan ranah psikomotorik berupa praktik. (2) 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray. Kelebihannya adalah pembelajaran berpusat pada siswa dan sarana interaksi 

antara anak pondok dengan anak luar pondok. Kekurangannya adalah terbatasnya 

jam pembelajaran dan terkendala pada media pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan memiliki bagian penting untuk keberlangsungan kehidupan 

bersmasyarakat, berekonomi, berpolitik, hingga bernegara. Pendidikan menjadi 

salah satu kunci keberhasilan suatu negara dan sangat berpengaruh guna 

mengantisipasi tantangan dan kebutuhan di masa depan. Pendidikan ini tidak 

hanya terfokus pada satu bidang saja, seiring berjalannya waktu pendidikan 

akan selalu mengalami perkembangan pada setiap bidang pembahasan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masayarakat, bangsa 

dan negara.1 

Menurut Frederick J. Mc Donald dalam Muis menyatakan bahwa  

pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mengarah pada 

perubahan tabiat.2  Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dewantara 

yakni beberapa hal yang harus digunakan dalam pendidikan, yaitu ngerti-

                                                           
1 Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 1 Ayat 1. 
2 Abdul Muis Thabrani, Pengantar dan Dimensi-Dimensi Pendidikan (Jember: STAIN 

Jember Press, 2013), 22. 
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ngeroso-ngelakoni (menyadari, menginsyafi, dan melakukan). Pendidikan 

merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never ending 

process), sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan.3 

Maka dapat diartikan pendidikan sebagai suatu proses jangka panjang dan 

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, karena hanya 

melalui pendidikan inilah manusia nantinya mampu untuk meraih dan 

menguasai ilmu guna bekal hidupnya kelak. Melalui pendidikan ini, membuat 

seseorang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Salah satu ayat mengenai 

pendidikan terdapat dalam QS. An-Nahl/16:78 sebagai berikut: 

 

ْن بُُطْوِن اُمَّ  َجَعَل لَُكُم السَّْمَع ۙ   ئًاْيـِتُكْم ََلتَْعلَُمْوَن شَ ه  َواللهُ اَْخَرَجُكْم م ِ وَّ

ُكُرْوَن لَعَلُّكْم تَشْ  َواْْلَْبَصاَرَواْْلَْفئَِدةَ ۙ  

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, 

dan hati nurani, agar kamu bersyukur.4 

 

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan bahwa setiap manusia yang 

dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka dari itu setiap 

manusia membutuhkan adanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan inilah 

nantinya manusia akan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan. Pendidikan 

menduduki posisi yang sangat penting bagi setiap individu. Melalui pendidikan 

                                                           
3 I Wayan Cong Sujana, “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia,” ADI WIDYA: Jurnal 

Pendidikan Dasar, Vol. 4, No. 1, April 2019, 29. 
4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Tangerang: 

Kalim, 2011), 276. 
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inilah manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa 

merusak kehidupan orang lain. Pendidikan dapat mendorong perubahan 

kemampuan individu. Pentingnya pendidikan ini karena secara langsung 

mendorong terjadinya perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dari adanya perubahan ketiga macam kemampuan tersebut, 

nantinya akan memunculkan suatu peningkatan yang hasilnya dapat digunakan 

untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, pekerja/profesional, 

masyarakat, warga negara dan makhluk Tuhan.5  

Lingkungan sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam proses 

pelaksanaan pendidikan, karena disinilah terjadi kegiatan pembelajaran. 

Lingkungan pendidikan yang kondusif dan nyaman akan sangat berpengaruh 

pada tercapainya tujuan pendidikan yang menjadi harapan bagi semua pihak. 

Agar tujuan pendidikan dapat tercapai, salah satu cara yang dapat dilakukan 

yakni dengan menerapkan model pembelajaran.  

Menurut Helmiati, model pembelajaran merupakan bentuk 

pembelajaran yang disajikan secara khas oleh guru yang tergambar dari awal 

sampai akhir.6 Sedangkan Joyce dalam Salamah menyatakan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.7 Dari beberapa 

                                                           
5 Abdul Rahmat, Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi (Gorontalo: Ideas 

Publishing, 2014), 9. 
6 Helmiati, Model Pembelajaran (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 19. 
7 Husniyatus Salamah Zainiyati, Model dan Strategi Pembelajaran (Teori dan Praktek 
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pendapat di atas, model pembelajaran merupakan suatu rancangan yang dipilih 

oleh guru mengenai desain pembelajaran yang berisikan perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan pasca kegiatan pembelajaran yang 

pengaturannya sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif akan sangat membantu dalam 

proses proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah 

tercapai.8 Dengan adanya model pembelajaran inilah nantinya akan membantu 

siswa untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dapat membuat siswa tidak mudah jenuh serta mampu 

meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dalam setiap proses pembelajaran tidak selalu berjalan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, seiring berjalannya waktu tentunya terdapat permasalahan 

yang muncul. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya: pertama, perilaku 

siswa yang disruptif yakni perilaku yang mengganggu guru atau siswa yang 

lain, misalnya bermain-main ketika pembelajaran berlangsung. Kedua, 

kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran seperti buku dan media 

pembelajaran, contohnya karena keterbatasan jumlah buku sehingga satu buku 

digunakan oleh dua siswa atau lebih. Ketiga, metode pembelajaran yang kurang 

variatif, metode yang paling sering digunakan oleh guru adalah metode 

                                                           
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam) (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 6. 

8 Abas Asyafah, “Menimbang Model Pembelajaran (Kajian Teoritis-Kritis atas Model 

Pembelajaran dalam Pendidikan Islam,)” TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education, Vol. 

6, No. 1, Mei 2019, 20. 
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ceramah, hal ini dikarenakan belum optimalnya kreativitas guru dalam 

mengembangkan metode dan model pembelajaran.9 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi 

penelitian yakni SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, peneliti mendapati bahwa 

guru mata pelajaran Akidah Akhlak dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan model dan metode pembelajaran yang variatif, guru dapat 

mengembangkan metode menjadi lebih kreatif dan menyenangkan.10 Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Ibu Farhati selaku guru mata pelajaran Aqidah 

Akhlak di SMP Ma’arif, beliau mengatakan bahwa:  

“Untuk sistem pembelajarannya sebenarnya sama seperti pada 

umumnya ya mbak, bagaimanapun bentuk pembelajarannya pasti tidak 

terlepas dari metode ceramah, jadi ketika awal pembelajaran ya saya 

terangkan garis besarnya saja, kalau sekiranya point pentingnya sudah 

tersampaikan, saya lanjutkan dengan mengkolaborasikan model 

pembelajarannya, salah satunya Two Stay Two Stray  itu, saya pahamya 

dua tinggal dua tamu. Sebenarnya model pembelajarannya seperti 

diskusi pada umumnya ya, bedanya kalau diskusi itu biasanya kita udah 

paham siapa yang paling menonjol, kalau model pembelajaran ini mbak, 

secara tidak langsung mengajak anak-anak jadi percaya diri buat speak 

up, karena mereka berbagi informasi dengan teman sebayanya sehingga 

terjalin interaksi diantara mereka. Model pembelajaran menurut saya 

sesuai ya mbak untuk diterapkan karena membuat anak-anak itu tidak 

pasif, karena semua anggota kelompok bekerja sama untuk mencari 

informasi dan memberikan informasi pada kelompok lain”.11  

 

Selanjutnya, alasan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray ini karena sebelumnya didapati masih rendahnya aktivitas 

siswa pada proses pembelajaran Aqidah Akhlak. Hal ini dibuktikan dengan 

masih banyaknya siswa yang pasif ketika proses pembelajaran berlangsung. 

                                                           
9 B. Fitri Rahmawati dan Zidni, “Identifikasi Permasalahan-permasalahan dalam 

Pembelajaran IPS,” Fajar Historia, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, 5-8. 
10 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 16 Desember 2021. 
11 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwnagi, 16 Desember 2021. 
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Siswa terlihat asyik berbincang dengan temannya dan tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang 

dilaksanakan kurang maksimal, cenderung monoton dan membosankan. Selain 

itu, ketika diskusi kelompok, peserta didik cenderung hanya berkomunikasi 

dengan kelompoknya masing-masing dan enggan bekerja sama dengan siswa 

yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Dalam kegiatan berdiskusi 

menyelesaikan tugas berkelompok, siswa yang memiliki kemampuan akademis 

yang rendah kurang dilibatkan.12 

Maka dari itu, salah satu cara agar siswa ikut serta dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran, guru memperbaiki cara belajar siswa melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray yang dikembangkan 

oleh Spencer Kagan. Menurut guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, model 

pembelajaran ini tepat digunakan untuk proses belajar mengajar, karena melatih 

siswa agar saling bekerja sama guna menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Model pembelajaran ini juga bertujuan agar siswa dapat bertanggung jawab, 

saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi dan juga melatih siswa untuk 

bersosialisasi dengan baik.13 

Guru mata pelajaran Aqidah Akhlak berharap dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini dapat memudahkan 

                                                           
12 Muhammad Mushfi El Iq Bali, “Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika,” Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 4, 

No. 1, Maret 2020, 30. 
13 Romiaty dan M Wahyu Maulana, “Analisis Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

dengan Layanan Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Komunikasi Interpersonal Siswa di 

MAN Kota Palangka Raya,” Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling, Vol. 4, No. 

2, Desember 2020, 296. 
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siswa dalam memahami dan menerima materi yang beliau sampaikan. Melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray juga diharapkan dapat 

membuat siswa untuk lebih aktif dalam belajar baik yang dilakukan secara 

individu maupun berkelompok. Karena dalam model pembelajaran ini siswa 

akan lebih banyak melakukan kegiatan menyimak secara langsung, dalam artian 

tidak selalu dengan cara menyimak apa yang disampaikan oleh guru yang dapat 

membuat siswa menjadi cepat merasa bosan dan jenuh. Siswa juga akan terlibat 

secara aktif, sehingga dapat memunculkan semangat siswa dalam belajar.14 

Dengan diterapkannya model pembelajaran ini, maka terjadi perubahan 

tingkah laku pada siswa dalam bidang Pendidikan Agama Islam sebagai hasil 

yang dimiliki siswa selama mengikuti proses pembelajaran Aqidah Akhlak. 

Keaktifan belajar inilah yang nantinya menentukan tingkat keberhasilan belajar 

dan menjadi tolok ukur peserta didik dalam memahami suatu materi dari 

pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah mengalami pengalaman belajar yang 

dapat diukur melalui tes atau ujian.15 

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil 

judul penelitian “Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two 

Stay Two Stray pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di SMP 

Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022”. 

                                                           
14 Rita Rahmaniati, Supardi dan Abdul Malik, “Implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Media Video Pada SDN 8 Langkai Palangkaraya,” Jurnal 

Hadratul Madaniyah, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, 34. 
15 Muhammad Mushfi El Iq Bali, “Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika,” Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 4, 

No. 1, Maret 2020, 32. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

8 
 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian terdapat beberapa fokus penelitian. Dari latar konteks 

penelitian di atas maka fokus penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di Sekolah Menengah 

Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi? 

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan Implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam 

melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.16 

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, 

mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus 

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan.17  

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di 

Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi. 

                                                           
16 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 

73. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

290. 
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2. Untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah 

selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat 

teoritis dan kegunaan yang praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan 

masyarakat secara keseluruhan.18 Setiap penelitian tentunya memiliki manfaat. 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis serta 

menambah wawasan dan pengetahuan, terutama mengenai model 

pembelajaran. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

bagi pelaksanaan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran, mutu 

                                                           
18 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 

73. 
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pendidik dan mutu sekolah, serta dapat memberikan informasi maupun 

solusi bagi sekolah terkait dengan permasalahan dalam proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di SMP 

Ma’arif Genteng Banyuwangi. 

b. Manfaat Praktisi 

Manfaat bagi praktisi adalah dimana praktisi yang dimaksud 

adalah calon guru dan peneliti. Ketika nanti mereka mengajar, mereka 

tahu apa saja yang menjadi problem dalam implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ketika diterapkan. 

Praktisi juga dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan dari 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dengan model pembelajaran lainnya. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian.19 Agar tidak timbul 

kesalah pahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah dari 

judul skripsi ini. Adapun penegasan terhadap istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Implementasi Model Pembelajaran adalah penerapan bentuk 

pembelajaran yang disajikan secara khas oleh guru yang tergambar mulai 

dari awal sampai akhir pembelajaran. Sedangkan Two Stay Two Stray atau 

                                                           
19 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 

73. 
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dua tinggal dua tamu adalah model pembelajaran yang dalam penerapannya 

bertujuan memberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk 

membagikan hasil informasinya dengan informasi milik kelompok lain. 

Jadi Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay 

Two Stray adalah penerapan bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray yang 

bertujuan agar siswa dapat berbagi pengetahuan dengan kelompok lain serta 

mempermudah siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajarnya. 

2. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Mata pelajaran Aqidah Akhlak merupakan mata pelajaran yang 

menekankan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap pedoman hidup 

yang bertujuan agar dijadikan sebagai pola perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran Aqidah Akhlak adalah menjadikan 

peserta didik untuk senantiasa menanamkan dan meningkatkan keimanan 

sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia, beriman serta bertaqwa 

kepada Allah SWT. Aqidah Akhlak termasuk salah satu mata pelajaran 

dalam rumpun Pendidikan Agama Islam. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan 

sistematika pembahasan ini bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.20 

                                                           
20 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 

73. 
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Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

Bab dua berisikan kajian kepustakaan yang memuat penelitian terdahulu 

dan kajian teori. Penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang 

akan dilakukan pada saat ini. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang 

terkait sehingga berguna sebagai perspektif dalam penelitian. 

Bab tiga metode penelitian, yang memuat pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab empat penyajian dan analisis data yang berisi tentang gambaran 

objek penelitian, penyajian data, analisis data serta pembahasan temuan yang 

telah diperoleh. 

Bab lima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif. 

Selanjutnya, skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, dan beberapa 

lampiran sebagai pendukung dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti sebelumnya menggali 

informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, 

baik dari segi persamaan maupun perbedaan. Selain itu, peneliti juga menggali 

informasi dengan menggunakan skripsi dalam rangka mendapatkan informasi 

lebih terkait dengan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai 

landasan teori ilmiah ini. 

1. Okta Kusuma Dewi, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2016, dengan judul skripsi 

“Penerapan Metode Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) Untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X 

SMAN 2 Wonosari”.21 Hasil dari penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan motivasi dalam 

mempelajari ekonomi, adanya peningkatan skor motivasi belajar ekonomi 

siswa yang diperoleh melalui observasi, didapati hasil siklus I dari adanya 

lembar observasi tersebut sebesar 77,56%, dan menjadi 84,05% pada siklus 

II. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Two 

Stay Two Stray mampu meningkatkan motivasi belajar ekonomi siswa. 

                                                           
21 Okta Kusuma Dewi, “Penerapan Metode Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 

Untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMAN 2 Wonosari” 

(Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 1. 
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Penelitian ini memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Persamaan 

dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang model 

pembelajaran Two Stay Two Stray. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam 

penelitian ini, saudari Okta Kusuma Dewi membahas tentang implementasi 

model pembelajaran Two Stay Two Stray untuk meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar siswa, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak. 

2. Ali Akbar Yulianto, mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2014, dengan judul skripsi 

“Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Pada Siswa Kelas XI Teknik Permesinan SMK Cokroaminoto 2 

Banjarnegara”.22 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat menghilangkan rasa jenuh 

dan bosan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal ini 

dikarenakan siswa memiliki kegiatan yang mengharuskan mereka bergerak 

dan berinteraksi dengan siswa yang lain.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Persamaan 

dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang model 

pembelajaran Two Stay Two Stray. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam 

                                                           
22 Ali Akbar Yulianto, “Penerapan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Siswa Kelas XI Teknik 

Permesinan SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 

1. 
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penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh saudara Ali akbar Yulianto 

membahas tentang implemnetasi model pembelajaran Two Stay Two Stray 

untuk meningkatkan prestasi belajar kesehatan dan keselamatan kerja (K3), 

sedangkan sedangkan peneliti membahas tentang implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak. 

3. Istirokah, mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, tahun 2013, dengan judul skripsi “Penerapan 

Model Two Stay Two Stray (TSTS) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Melalui Kompetensi Dasar Mengidentifikasi Administrasi Kantor Pada 

Siswa Kelas X AP di SMK Cut Nya’ Dien Semarang”.23 Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Administrasi Perkantoran 

dengan metode pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada kelas X AP di SMK Cut Nya’ Dien Semarang. Hal ini 

dibuktikan perolehan nilai dari beberapa siklus yang mengalami 

peningkatan. Kondisi sebelum siklus, peningkatan ketuntasan belajar 

terbilang 41%. Pada siklus I menjadi 54% dengan rata-rata nilai 71. 

Kemudian meningkat menjadi 83% pada siklus II dengan rata-rata nilai 80. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Persamaan 

dengan yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas model 

pembelajaran Two Stay Two Stray dan perbedaannya terletak pada variabel 

                                                           
23 Istirokah, “Penerapan Model Two Stay Two Stray (TSTS) Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Melalui Kompetensi Dasar Mengidentifikasi Administrasi Kantor Pada Siswa Kelas X AP 

di SMK Cut Nya’ Dien Semarang” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 1. 
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penelitian, penelitian saudari Istirokah variabelnya adalah hasil belajar, 

sedangkan variabel dari penelitian ini adalah mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Peneitian Terdahulu 

 

No. 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 

1 Okta Kusuma Dewi, 

2016. 

“Penerapan Metode 

Pembelajaran Two 

Stay Two Stray 

(TSTS) Untuk 

Meningkatkan 

Motivasi dan 

Prestasi Belajar 

Ekonomi Siswa 

Kelas X SMAN 2 

Wonosari.” 

Sama-sama 

membahas 

tentang model 

pembelajaran Two 

Stay Two Stray. 

Penelitian terdahulu 

membahas implementasi 

model pembelajaran Two 

Stay Two Stray untuk 

meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajar 

siswa, sedangkan 

penelitian sekarang 

membahas tentang 

implementasi model 

pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray 

pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak. 
 

2 Ali Akbar Yulianto, 

2014. 

“Penerapan Model 

Pembelajaran Two 

Stay Two Stray 

(TSTS) Untuk 

Meningkatkan 

Prestasi Belajar 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

(K3) Pada Siswa 

Kelas XI Teknik 

Permesinan SMK 

Cokroaminoto 2 

Banjarnegara.” 

Sama-sama 

membahas 

tentang model 

pembelajaran Two 

Stay Two Stray. 

Penelitian terdahulu 

membahas tentang 

implementasi model 

pembelajaran Two Stay 

Two Stray untuk 

meningkatkan prestasi 

belajar  kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), 

sedangkan penelitian 

sekarang membahas 

tentang implementasi 

model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray pada mata 

pelajaran Aqidah 

Akhlak. 

3 Istirokah, 2013. 

“Penerapan Model 

Two Stay Two Stray 

(TSTS) Dalam 

Sama-sama 

membahas 

tentang model 

Penelitian terdahulu 

variabel penelitiannya 

adalah meningkatkan 

hasil belajar pada 
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Meningkatkan Hasil 

Belajar Melalui 

Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi 

Administrasi Kantor 

Pada Siswa Kelas X 

AP di SMK Cut 

Nya’ Dien 

Semarang.” 
 

pembelajaran Two 

Stay Two Stray. 

pembelajaran 

Administrasi 

Perkantoran, sedangkan 

penelitian sekarang 

variabelnya adalah mata 

pelajaran Aqidah 

Akhlak. 

 

Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di SMP 

Ma’arif Genteng Banyuwangi, peneliti menggunakan observasi non partisipan, 

dimana observer atau peneliti datang di tempat kegiatan orang yang nantinya 

akan diamati, akan tetapi peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

B. Kajian Teori 

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai 

perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian 

secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti 

dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan 

sebagai perspektif, bukan untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Pada dasarnya belajar dan mengajar merupakan hal yang 

berbeda. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Menurut Slameto dalam Fariyatul, belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 
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tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.24 Sedangkan mengajar 

diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga 

terjadi proses belajar. Mengajar juga diatikan sebagai upaya 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan 

belajar bagi para siswa.25 Guru dapat memberikan fasilitas agar siswa 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yakni dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 

Model pemebelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray atau 

dua tinggal dua tamu dikembangkan oleh Spencer Kagan. Pembelajaran 

dengan model ini diawali dengan pembagian kelompok. Setelah 

kelompok terbentuk, guru memberikan tugas berupa permasalahan-

permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya. Setelah 

diskusi intrakelompok usai, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok yang lain. 

Anggota kelompok yang tidak mendapat tugas sebagai duta (tamu) 

mempunyai kewajiban menerima tamu dari kelompok lain. Tugas 

mereka adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya kepada tamu 

tersebut. Dua orang yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu 

kepada semua kelompok. Jika mereka telah usai melaksanakan 

                                                           
24 Eni Fariyatul Fahyuni dan Istikomah, Psikologi Belajar dan Mengajar (Sidoarjo: 

Nizamia Learning Center, 2016), 41. 
25 Muhammad Ichsan, “Psikologi Pendidikan dan Ilmu Mengajar,” Jurnal Edukasi, Vol. 

2, No.1, Januari 2016, 65. 
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tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah 

kembali ke kelompok asal, baik peserta didik yang bertamu maupun 

mereka yang bertgugas menerima tamu mencocokkan dan membahas 

hasil kerja yang telah mereka kerjakan.26 

Menurut Lie dalam Nunung berpendapat bahwa struktur dua 

tinggal dua bertamu memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

membagikan hasil dari informasi dengan informasi dari kelompok 

lain.27 Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah 

cara peserta didik berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada 

kelompok lain. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray, diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk lebih 

aktif belajar baik secara individu maupun berkelompok.28 

b. Prinsip Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay 

Two Stray 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar dan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini dapat digunakan pada semua 

mata pelajaran. Model pembelajaran ini juga dapat diaplikasikan untuk 

                                                           
26 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), 93-94. 
27 Nunung Sri Rochaniningsih, Metode Two Stay Two Stray dan Penerapannya dalam 

Pembelajaran IPS SMP (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), 17. 
28 Rita Rahmaniati, Supardi dan Abdul Malik, “Implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Media Video Pada SDN 8 Langkai Palangkaraya,” Jurnal 

Hadratul Madaniyah, Vol. 5, No. 1, 2018, 34. 
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semua mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, baik mata pelajaran 

Aqidah Akhlak, Qur’an Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Fiqih. 

Beberapa prinsip penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray diantaranya: 

1) Kemampuan Kerja Tim 

Tim adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih 

yang berinteraksi dan berkoordinasi mengenai sebuah pekerjaan dan 

upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama tim yang baik 

dibutuhkan untuk bisa mendukung proses pencapaian sebuath 

tujuan. Menurut Dewi, kerja tim adalah bentuk kerja tim dalam 

kelompok yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai sebuah 

tugas. Sedangkan menurut Stephen dan Timothy menyatakan bahwa 

kerja tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya 

menghasilkan kinerja lebih tinggi dari pada hasil yang didapatkan 

jika pekerjaan diselesaikan seorang diri.  

Kemampuan kerja tim menjadi salah satu hal penting dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini, karena 

dapat menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. 

Kerjasama tim merupakan cara paling efektif untuk bisa 

menyatukan seluruh siswa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan hasil yang lebih baik.29 

                                                           
29 Eva Silviani Lawasi dan Boge Triatmanto, “Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan 

Kerjasama Tim Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 

Vol. 5, No. 1, 2017, 51. 
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2) Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis merupakan proses berpikir 

intelektual dimana pemikir sengaja menilai kualitas pemikirannnya, 

pemikir menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih, 

dan rasional. Menurut Halpen dalam Deti, berpikir kritis adalah 

memberdayakan keterampilan dan strategi kognitif dalam 

menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan 

tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran 

merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka 

memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan 

berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan secara efektif 

dalam konteks dan tipe yang tepat.30  

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dapat mendorong kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

memecahkan persoalan materi Aqidah Akhlak yang sedang 

dipelajarinya. Peserta didik akan dilatih bagaimana menyeleksi 

berbagai pendapat, sehingga mendapatkan kejelasan atau dapat 

membedakan antara yang benar dan yang salah. 

3) Motivasi dan Hasil Belajar 

Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk 

memprakarsasi kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan 

                                                           
30 Deti Ahmatika, “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan 

Inquiry/Discovery,” Jurnal Euclid, Vol. 3, No. 1, 2016, 2. 
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memelihara kesungguhan. Motivasi juga diartikan sebagai tenaga 

yang menggerakkan dan mengarahkan aktifitas seseorang.31 Dalam 

kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga 

diharapkan tujuan dapat tercapai.32 

Menurut Sudjana dalam Sudirman dan Rosmini, hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, hasil belajar diartikan pula 

sebagai hasil yang dicapai setelah terjadi proses belajar dan 

pembelajaran, yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Wujud 

daripada hasil belajar berupa angka atau nilai diperoleh dari tes hasil 

belajar. Sedangkan menurut Sumarsono dalam Sudirman dan 

Rosmini menyatakan bahwa hasil belajar memiliki peran penting 

dalam proses belajar mengajar. Penilaian terhadap hasil belajar 

dapat memberikan informasi sampai sejauh mana keberhasilan 

seorang siswa dalam belajar. Berdasarkan informasi tersebut guru 

dapat memperbaiki dan menyusun kembali kegiatan pembelajaran 

lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.33 

                                                           
31 Sri Hayati, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning (Magelang: Graha 

Cendekia, 2017), 76. 
32 Beatus Mendelson Laka, Jemmi Burdam dan Elizabet Kafiar, “Role Of Parents In 

Improving Geography Learning Motivation In Immanuel Agung Samofa High School,” Jurnal 

Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, 71. 
33 Sudirman dan Rosmini Maru, Implementasi Model-Model Pembelajaran dalam Bingkai 

Penelitian Tindakan Kelas (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016), 9. 
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Motivasi menjadi salah satu faktor seperti halnya intelegensi 

dan hasil belajar yang dapat menentukan keberhasilan belajar siswa 

dalam bidang pengetahuan, nilai, dan keterampilan.34 Model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini dapat 

mendorong motivasi belajar siswa dalam mempelajari materi  

sehingga mampu mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two 

Stay Two Stray 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray diantaranya:35 

1) Dapat diterapkan pada semua kelas 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dapat diterapkan pada semua tingkatan kelas dan dapat 

diaplikasikan pada semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran 

dalam cakupan Pendidikan Agama Islam (Aqidah Akhlak, Qur’an 

Hadis, SKI, dan Fiqih). 

2) Lebih berorientasi pada keaktifan 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

mengajak siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran serta 

                                                           
34 Sri Hayati, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning (Magelang: Graha 

Cendekia, 2017), 78. 
35 Riestiani Kadiriandi dan Yadi Ruyadi, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Two 

Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Sosiologi di SMA 

Pasundan 3 Bandung,” Sosietas, Vol. 7, No. 2, 2017, 430. 
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membangun pengetahuan mereka sendiri tanpa bergantung kepada 

guru yang nantinya akan memberikan dampak pada peningkatan 

hasil belajar Aqidah Akhlak siswa. 

3) Menambah rasa percaya diri siswa 

Kepercayaan diri merupakan aspek yang sangat berpengaruh 

dalam membentuk kepribadian siswa, karena kepercayaan diri 

mempengaruhi dalam setiap proses belajarnya. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray dilakukan secara berkelompok. 

Nantinya, siswa mendapat berbagai informasi serta belajar 

berinteraksi dengan anggota dari kelompok  lain yang mempunyai 

pengetahuan, pengalaman, dan gagasan tentang sikap yang berbeda-

beda. Melalui kegiatan kelompok ini dapat mendorong siswa untuk 

lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya.36 

4) Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan  

Kemampuan berbicara merupakan keterampilan yang 

penting yang harus dimiliki oleh siswa untuk melatih berpikir kritis 

dan dapat menyajikan suatu pendapat, pikiran, atau perasaan kepada 

seseorang atau suatu kelompok. Siswa yang mahir berbicara, secara 

tidak langsung akan mampu memaparkan gagasannya sehingga 

dapat mudah diterima oleh orang lain.37 

                                                           
36 Nurlaily, “Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Dalam Mengemukakan 

Pendapat Melalui Layanan Bimbingan Kelompok,” Jurnal Niara, Vol. 11, No. 1, Juni 2018, 72-74. 
37 Agus Darmuki dan Nur Alfin Hidayati, “Peningkatan Kemampuan Berbicara 

Menggunakan Metode Kooperatif Tipe NHT Pada Mahasiswa Tingkat 1-A PBSI Tahun Akademik 

2018/2019,” Jurnal Pendidikan Edutama, Vol. 6, No. 2, Juli 2019, 10. 
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Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray diantaranya:38 

1) Waktu yang dibutuhkan lebih lama 

Waktu merupakan salah satu aspek dalam kegiatan 

pembelajaran. Maka penggunaan model pembelajaran perlu 

disesuaikan pula dengan waktu. Model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray ini membutuhkan waktu lebih lama karena ada 

beberapa tahapan yang harus dipersiapkan guru dalam 

pelaksanaannya. 

2) Butuh persiapan materi dan tenaga 

Guru membutuhkan persiapan materi berupa pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang nantinya menjadi 

bahan diskusi untuk kelompok yang telah dibuat. Selanjutnya, dalam 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray ini guru membutuhkan tenaga yang lebih karena harus 

memantau aktivitas diskusi dari tiap kelompok ke kelompok yang 

lain. 

3) Suasana kelas cenderung gaduh 

Suasana kelas yang gaduh dikarenakan dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini mengharuskan 

perwakilan dari masing-masing kelompok mencari informasi ke 

                                                           
38 Surianto, Muhammad Akhyar dan Joko Nurkamto, “Penerapan Model Pembelajaran 

dengan Metode Two Stay Two Stray (TSTS) Pada Diklat Teknik Mesin di SMK Muhammadiyah 

Sumowono,” Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 2, No. 2, April 2014, 206. 
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kelompok yang lain. Sehingga situasi kelas cenderung kurang tertib, 

maka dari itu guru memiliki peran penting untuk memonitor agar 

kegiatan pembelajaran tetap dapat dikondisikan. 

d. Tahapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Agar pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dapat berjalan dengan lancar, maka ada beberapa tahapan 

yang harus dipersiapkan oleh guru. Model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray memiliki beberapa tahapan, diantaranya: 

1) Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru adalah 

membuat silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, 

menyiapkan tugas siswa dan membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok dengan masing-masing anggota 4 siswa. Setiap anggota 

kelompok harus heterogen dalam hal jenis kelamin dan prestasi 

akademik siswa. 

2) Presentasi Guru 

Pada tahap ini guru menyampaikan indikator pembelajaran, 

mengenal dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat. 

3) Kegiatan Kelompok 

Pada tahap kegiatan ini pembelajaran menggunakan lembar 

kegiatan yang berisi tugastugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap 

siswa dalam satu kelompok. Setelah menerima lembar kegiatan yang 
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berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep 

materi dan klasifikasinya, siswa mepelajarinya dalam kelompok 

kecil (4 siswa), yaitu mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama 

anggota kelompoknya. Masing-masing kelompok menyelesaikan 

atau memecahkan masalah yang diberikan dengan cara mereka 

sendiri. Kemudian, 2 dari 4 anggota dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok yang lain, 

sementara 2 anggota yang tinggal dalam kelompok bertugas 

menyampaikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu. Setelah 

memperoleh informasi dari 2 anggota yang tinggal, tamu mohon diri 

untuk kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan 

temuannya serta mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja 

mereka. 

4) Formalisasi 

Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan, salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk 

dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. 

Kemudian guru membahas dan mengarahkan siswa ke bentuk 

formal. 

5) Evaluasi Kelompok 

Tahap evaluasi kelompok dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan siswa memahami materi yang telah 
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diperoleh dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray. Masing-masing siswa diberi kuis yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan dari hasil pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray.39 

2. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

a. Pengertian Aqidah Akhlak 

Yang dimaksud dengan aqidah dalam bahasa arab (dalam 

bahasa Indonesia ditulis akidah), menurut etimologi, adalah ikatan, 

sangkutan. Disebut demikian, karena ia mengikat dan menjadi 

sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis 

artinya adalah iman atau keyakinan.40 

Setelah terbentuk menjadi kata, akidah berarti perjanjian yang 

teguh dan kuat, terpatri dan tertanam didalam lubuk hati yang paling 

dalam. Secara terminologis berarti credo, creed, keyakinan hidup iman 

dalam arti khas yakni pengikraran yang bertolak dari hati.41 

Jamil Shaliba dalam Kitab Mu’jam al-Falsafi, mengartikan 

akidah (secara bahasa) adalah menghubungkan dua sudut sehingga 

bertemu dan bersambung secara kokoh. Ikatan tersebut berbeda dengan 

terjemahan kata ribath yang berarti juga ikatan, tetapi ikatan yang 

mudah dibuka, karena akan mengandung unsur yang membahayakan. 

                                                           
39 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), 223-225.  
40 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2011), 199. 
41 Mohammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

124. 
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Dalam bidang perundang-undangan akidah berarti menyepakati antara 

dua perkara atau lebih yang harus dipatuhi bersama.42 Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa akidah ialah kepercayaan yang 

meresap ke dalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur 

dengan keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, 

tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.43 

Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak 

boleh melalui perantara. Akidah demikian yang akan melahirkan bentuk 

pengabdian hanya pada Allah, berjiwa bebas, merdeka dan tidak tunduk 

pada manusia dan makhluk Tuhan yang lainnya. Akidah dalam Islam 

meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib 

disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimah syahadat, dan 

perbuatan dengan amal saleh.44 

Pada umumnya, inti materi pembahasan mengenai akidah, ialah 

mengenai rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, kepada 

malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada hari akhirat, 

kepada Qada dan Qadar. Akidah Islam merupakan pokok agama Islam.45 

Sedangkan akhlak dalam Islam mulai dari akhlak yang berkaitan 

dengan diri pribadi, keluarga, sanak famili, tetangga, masyarakat, lalu 

akhlak yang berkaitan dengan flora dan fauna hingga akhlak yang 

                                                           
42 Mohammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

124.  
43 Mohammad Alim, 124. 
44 Mohammad Alim, 125. 
45 Mohammad Alim, 125. 
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berkaitan dengan alam yang luas ini. Akhlak merupakan salah satu 

khazanah intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini 

semakin dirasakan. Secara historis dan teologis akhlak tampil 

mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia agar selamat dunia 

akhirat.46 

Secara bahasa pengertian akhlak diambil dari bahasa arab yang 

berarti perangai, tabiat, adat, (diambil dari kata dasar khuluqun), dan 

kejadian, buatan, ciptaan, (diambil dari kata dasar khalqun). Adapun 

pengertian akhlak secara terminologis, para ulama telah banyak 

mendefinisikan diantaranya Ibn Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-

Akhlaq, beliau mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang 

yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu 

melalui pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya Imam al-Ghazali 

dalam kitabnya Ihya’ Ulum al-Din menyatakan bahwa akhlak adalah 

gambaran tingkah laku dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan 

dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.47 

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu 

perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi 

kriteria diantaranya yaitu pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan 

yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi 

kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

                                                           
46 Mohammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

149. 
47 Mohammad Alim, 151. 
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dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada 

saat melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak 

sadar, hilang ingatan, tidur, mabuk atau gila. Ketiga, perbuatan akhlak 

adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Keempat, 

perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sesungguhnya, bukan main-main, berpura-pura atau karena 

bersandiwara.48 

Menurut Sidi Ghazalba, akhlak adalah sikap kepribadian yang 

melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri 

dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-

Qur’an dan Hadis.49 Pendidikan akhlak berkisar tentang persoalan 

kebaikan dan kesopanan, tingkah laku yang terpuji serta berbagai 

persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana 

seharusnya seorang siswa bertingkah laku.50 

Pendidikan akhlak didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan 

hadist Rasul, serta memberikan contoh-contoh yang baik yang harus 

diikuti. Jika diteliti isi Al-Qur’an akan kita jumpai ajaran yang mengajak 

berbuat baik dan mencegah perbuatan yang buruk.51 Allah tidak akan 

                                                           
48 Mohammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

152. 
49 Aminuddin, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam 

(Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 94. 
50 Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2008), 201. 
51 Muhammad Abdul Qadir Ahmad, 201. 
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memerintah manusia kecuali hal-hal yang baik bagi mereka dan tidak 

akan melarang sesuatu kecuali ada hal-hal yang jelek bagi mereka. 

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam QS. An-Nahl [16] ayat 90: 

ى َعِن اۡلفَۡحَشآِء  ى َويَۡنه  ٓ ئِ  ِذى اۡلقُۡرب  ۡحَساِن َواِۡيتَا اِنَّ اللّٰهَ يَۡاُمُر بِاۡلعَدۡ ِل َواَۡلِ

ُُُكۡم َلعَلَُّكۡم تَََََُّّرۡونَ َواۡلُمۡنَكِر َواۡلبَۡغىِ    َيِع

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran”.52 

 

Ayat tersebut terdiri dari beberapa kalimat saja, namun ia 

mengandung berbagai kebajikan yang diperintahkan Allah dan 

kejahatan yang dilarang-Nya. Ibnu Mas’ud mengatakan, “Akhlak 

yang baik yang diamalkan di masa Jahiliyah sesuai dengan perintah 

Allah dalam ayat ini. Demikian pula kejahatan yang dilarang-Nya.” 

Sasaran pengajaran akhlak sebenarnya ialah keadaan jiwa, 

tempat berkumpul segala rasa, pusat yang melahirkan berbagai karsa, 

dari sana kepribadian terwujud, disana iman tertanam. Dengan demikian 

tidak salah jika pada sekolah kedua bidang pembahasan ini dijadikan 

satu bidang studi yang dinamakan bidang studi “Aqidah Akhlak”. 

                                                           
52 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Tangerang: 

Kalim, 2011), 278. 
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Jadi mata pelajaran Aqidah Akhlak mengandung arti 

pembelajaran yang membicarakan tentang keyakinan dari suatu 

kepercayaan dan nilai suatu perbuatan baik atau buruk, yang dengannya 

diharapkan tumbuh suatu keyakinan yang tidak dicampuri keragu-

raguan serta perbuatannya dapat dikontrol oleh ajaran agama. 

b. Fungsi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Fungsi dari adanya mata pelajaran Aqidah Akhlak ini 

diantaranya adalah: 

1) Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki manusia 

sejak lahir. Manusia sejak lahir telah memiliki potensi 

keberagamaan (fitrah), sehingga sepanjang hidupnya membutuhkan 

agama dalam rangka mencari keyakinan terhadap Tuhan. 

2) Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Agama sebagai 

kebutuhan fitrah akan senantiasa menuntut dan mendorong manusia 

untuk terus mencarinya. Akidah memberikan jawaban yang pasti 

sehingga kebutuhan rohaninya dapat terpenuhi. 

3) Memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan terhadap Tuhan 

memberikan arahan dan pedoman yang pasti sebab akidah 

menunjukkan kebenaran keyakinan yang sesungguhnya. Akidah 

memberikan pengetahuan asal dan tujuan hidup manusia sehingga 

kehidupan manusia akan lebih jelas dan lebih bermakna.53 

 

                                                           
53 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 14. 
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c. Tujuan Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Sasaran pengajaran Aqidah Akhlak ialah untuk mewujudkan 

maksud-maksud sebagai berikut: 

1) Memperkenalkan kepada siswa akan kepercayaan yang benar, yang 

menyelamatkan mereka dari siksaan Allah Ta’ala. 

2) Memperkenalkan tentang rukun iman, ketaatan kepada Allah, dan 

beramal dengan amal yang baik untuk kesempurnaan iman 

mereka.54 

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Ruang lingkup pembelajaran aqidah akhlak adalah sama dengan 

ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan 

pola hubungan. Aqidah Akhlak dalam ajaran Islam mencakup berbagai 

aspek, dimulai terhadap Allah, hingga sesama makhluk (manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa).55 

1) Aqidah Akhlak terhadap Allah 

Aqidah Akhlak terhadap Allah diartikan sebagai sikap 

atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia 

sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai khalik. Sikap atau 

perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan akhlaki. Abuddin 

Nata menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa 

manusia perlu berakhlak kepada Allah yaitu: pertama, karena Allah 

                                                           
54 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 15. 
55 Mohammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

152. 
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telah menciptakan manusia. Dengan demikian sudah sepantasnya 

manusia berterima kasih kepada yang menciptakan-Nya. Kedua, 

karena Allah yang telah memberi perlengkapan panca indera, berupa 

pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, di samping 

anggota badan yang kokoh dan sempurna. Perlengkapan itu 

diberikan kepada manusia agar manusia mampu mengembangkan 

ilmu pengetahuan. Ketiga, karena Allah yang menyediakan berbagai 

bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 

manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lain sebagainya. 

Keempat, Allah yang telah memuliakan manusia dengan 

diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Bagi Allah 

dihormati atau tidak, tidak akan mengurangi kemuliaan-Nya. Akan 

tetapi sebagai makhluk ciptaan-Nya, sudah sewajarnya manusia 

menunjukkan sikap akhlak yang pas kepada Allah.56 

2) Aqidah Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Untuk pegangan operasional dalam menjalankan pendidikan 

keagamaan, kiranya nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia 

(kemanusiaan) berikut patut sekali untuk dipertimbangkan, yaitu: 

a) Silahturahmi, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama 

manusia, khususnya saudara, kerabat, tetangga dan sebaginya. 

                                                           
56 Mohammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

152-153. 
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b) Persaudaraan (ukhuwah), yaitu semangat persaudaraan antara 

sesama kaum beriman (biasa disebut ukhuwah islamiyah). 

c) Persamaan (al-musawah), yaitu pandangan bahwa semua 

manusia sama harkat dan martabatnya. Tanpa memandang jenis 

kelamin, ras dan suku bangsa. 

d) Adil, yaitu wawasan yang seimbang (balanced) dalam 

memandang, menilai, atau menyikapi sesuatu atau seseorang. 

e) Baik sangka (husnuzh-zhan), yaitu sikap penuh baik sangka 

kepada sesama manusia. Berdasarkan ajaran agama, pada 

hakikat aslinya bahwa manusia itu adalah baik, karena 

diciptakan Allah dan dilahirkan atas fitrah. 

f) Rendah hati (tawadhu’), yaitu sikap yang tumbuh karena 

keinsafan bahwa segala kemuliaan hanya milik Allah SWT. 

g) Tepat janji (al-wafa’) salah satu sifat orang yang benar beriman 

ialah sikap yang selalu menepati janji bila membuat perjanjian. 

h) Lapang dada (insyiraf), yaitu sikap penuh kesediaan menghargai 

pendapat dan pandangan orang lain. Al-Qur‟an menuturkan 

sikap insyiraf ini merupakan akhlak Nabi SAW 

i) Dapat dipercaya (al-amanah), salah satu konsekuensi iman ialah 

amanah atau penampilan diri yang dapat dipercaya. 

j) Perwira (‘iffah atau ta’affuf), yaitu sikap penuh harga diri namun 

tidak sombong, tetap rendah hati, dan tidak mudah menunjukkan 

sikap memelas atau iba. 
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k) Hemat (qawamiyah), yaitu sikap tidak boros (israf) dan tidak 

pula kikir (qatr) dalam menggunakan harta, melainkan sedang 

(qawam) antara keduanya. 

l) Dermawan (al-munfiqun), yaitu sikap kaum beriman, memiliki 

kesediaan yang besar untuk menolong sesama manusia.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Mohammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

157. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh tentang 

implementasi serta kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP 

Ma’arif Genteng Banyuwangi. Sehingga peneliti melakukan observasi lapangan 

bersama dengan informan kemudian menganalisis data selama proses 

penelitian. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif menurut John W. Creswell dalam bukunya mengatakan 

bahwa “Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi 

dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini upaya-upaya penting, seperti 

mengajukan pertaanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan 

data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai 

dari tema-tema umum dan menafsirkan makna data”.58 

Dapat diketahui bahwa pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan naturalistik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal, 

tidak dimanipulasi keadaannya, menekankan pada deskripsi secara alami.59 

                                                           
58 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Campuran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 5. 
59 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 27. 
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Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif berusaha untuk medeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti. Menurut Punaji Setyosari dalam Samsu 

menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau segala 

sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan 

angka-angka maupun kata-kata.60 

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini 

mengkaji tentang implementasi serta kelebihan dan kekurangan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Banyuwangi, sehingga penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang tepat 

untuk mengkaji fenomena tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan.61 Dalam 

hal ini dikemukakan lokasi penelitian tersebut dilakukan di Sekolah Menengah 

Pertama Ma’arif Genteng, Jl. KH. Djunaidi Asymuni No. 23, Kebunrejo, 

Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti  

memilih lokasi ini karena sekolah tersebut telah menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 

 

                                                           
60 Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Methods, serta Research & Development) (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 65. 
61 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 

46. 
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C. Subyek Penelitian 

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut 

meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan 

informan atau sebyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring 

sehingga validitasnya dapat dijamin.62 Subjek penelitian atau informan yang 

terlibat dan dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji diantaranya adalah: 

1. Ibu Umi Nadirotul Laili, S.Ag selaku Kepala SMP Ma’arif Genteng 

Banyuwangi. 

2. Ibu Farhati Mubarokah, S.Pd.I selaku Guru mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Kelas VIII SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi. 

3. Siswa Kelas VIII SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi. Siswa yang berasal 

dari kelas VIII A yaitu Camelia Salsabila dan Nurul Safitri. Siswa yang 

berasal dari kelas VIII B yaitu Ennike Chandra Dewi, Vina Rohmaningsih, 

Hanna Nur Haliza, dan Riyadotul Fitriyah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti, maka dalam pengumpulan data ini, ada beberapa teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara biasa disebut dengan interview. Wawancara adalah 

sebuah dialog dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

                                                           
62 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 

47. 
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memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer).63 Metode ini 

dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara 

terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan 

menggunakan daftar wawancara. Daftar wawancara ini biasanya disebut 

Instrumen Pengumpulan Data.64 Untuk dapat memahami lebih jelas 

mengenai tema wawancara dengan beberapa informan dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Informan Wawancara 

 

No. Informan Tema wawancara 

1 Kepala Sekolah a. Peran sekolah dalam mewadahi guru 

MGMP dalam proses penerapan 

metode atau model pembelajaran setiap 

guru. 

b. Model dan Metode yang digunakan 

oleh guru. 

c. Kelengkapan perangkat pembelajaran 

bagi para guru. 

d. Peran sekolah dalam mewadahi guru 

MGMP dalam proses penerapan 

metode atau model pembelajaran setiap 

guru. 

e. Model dan Metode yang digunakan 

oleh guru. 

f. Kelengkapan perangkat pembelajaran 

bagi para guru. 

g. Penggunaan Media Pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam mengajar. 
 

2 Guru a. Implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

b. Perencanaan RPP sebelum proses 

belajar mengajar berlangsung. 

                                                           
63 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 198. 
64 Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Methods, serta Research & Development), (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 96. 
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c. Pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak. 

d. Bentuk evaluasi dan teknik penilaian 

yang digunakan. 

e. Kelebihan dan kekurangan  

implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak. 
 

3 Siswa a. Minat siswa terhadap mata pelajaran 

Aqidah Akhlak. 

b. Metode dan model dalam pembelajaran 

Aqidah Akhlak. 

c. Teknik dan penilaian yang digunakan 

guru. 
 

 

2. Observasi 

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi merupakan 

teknik yang biasa digunakan untuk melengkapi teknik wawancara. Menurut 

Asyari dalam Samsu menyatakan bahwa pengamatan atau observasi 

(observation) adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang 

sitematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka 

penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah yang dihadapi.65 

Pada penelitian ini peneliti mengamati guru ketika melaksanakan 

proses pembelajaran dengan siswa di kelas sedang berlangsung, dan ketika 

siswa mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

Dalam kegiatan pengamatan, peneliti juga menggunakan instrumen 

observasi yang mana di dalam instrumen pengamatan tersebut terdapat 

                                                           
65 Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Methods, serta Research & Development), (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 97. 
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beberapa aspek-aspek pembelajaran yang menjadi tuntutan dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray, dengan dilakukannya 

pengamatan tersebut akan diketahui pula aspek-aspek apa saja yang tidak 

terpenuhi oleh guru dalam penerapan model pembelajaran tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif, selain digunakan teknik wawancara dan 

pengamatan untuk pengumpulan data, digunakan pula teknik dokumentasi. 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang 

tertulis.66  

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dokumentasi terkait 

hasil wawancara dengan informan, buku-buku, Rencana Program 

Pembelajaran (RPP), foto-foto saat kegiatan pembelajaran berlangsung, foto 

saat sedang wawancara dengan guru mata pelajaran serta foto siswa saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

dapat mendukung dari SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi. 

E. Analisis Data 

Setelah berbagai data terkumpul, maka digunakan teknik analisa 

deskriptif untuk menganalisanya, artinya peneliti berupaya menggambarkan 

kembali data-data yang telah terkumpul mengenai implementasi serta kelebihan 

dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi. 

                                                           
66 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 201. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

44 
 

 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis belum terasa memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles, 

Huberman dan Saldana dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.67 Menurut Miles, 

Huberman dan Saldana langkah-langkah pada analisis interaktif ini diantaranya: 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi ini merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentranformasi data yang terdapat 

catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Selecting 

Peneliti harus bertindak selecting yaitu dapat mengetahui 

informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian. 

b. Focusing 

Peneliti harus memfokuskan data yang berhubungan dengan 

rumusan masalah peneliti. Tahap ini merupakan kelanjutan dari seleksi. 

                                                           
67 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 246. 
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c. Abstracting  

Peneliti harus membuat rangkuman ini. Data yang telah 

dikumpulkan berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data dievaluasi. 

d. Simplifying dan Transforming 

Dalam penelitian ini data disederhanakan dan di transformasikan 

dengan ringkas atau uraian singkat. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini 

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram, dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.68 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dam 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles, Huberman dan Saldana dalam Sugiyono 

menyatakan “The most frequent form of display data for qualitative 

research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif.69 Dalam tahap ini peneliti menyajikan data pada 

teks dalam bentuk narasi. Peneliti juga menyajikan data dalam bentuk 

gambar tujuannya untuk memperjelas serta melengkapi data. 

                                                           
68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 249. 
69 Sugiyono, 249. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles, 

Huberman dan Saldana dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukukng oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.70 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori.71 

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Penyimpulan data ini didukung oleh data-data yang sudah 

                                                           
70 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 252. 
71 Sugiyono, 252-253. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

47 
 

 

 

didapatkan sehingga kesimpulan data yang diperoleh merupakan data 

kredibel. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus yang 

masih bersifat sementara sehingga setelah penelitian dilakukan maka akan 

didapatkan kesimpulan yang kredibel. 

F. Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui triangulasi. 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi dibagi 

menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu.72 Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik.  

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.73 Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara mencari data dari pihak lain untuk mengukur 

kredibilitas data yang telah dikumpulkan dari sumber utama, yaitu guru 

mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP Ma’arif Genteng 

                                                           
72 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 179. 
73 Sugiyono, 241. 
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Banyuwangi. Adapun informan lain yang dibutuhkan untuk mengukur 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan siswa. 

Penggunaan triangulasi yang kedua adalah triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.74 

Triangulasi teknik pada penelitian ini dilaksanakan pada guru dan siswa 

selaku sumber utama, serta dilakukan dengan berbagai macam 

pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara mendalam dan 

dokumen sehingga data yang diperlukan lebih kredibel. 

G. Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan meliputi: 

1. Tahap sebelum ke lapangan 

Pada tahap pertama, peneliti menentukan siapa saja yang 

dijadikan fokus penelitian, menyesuaikan paradigma penelitian dengan 

teori yang akan di kaji, mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam 

penelitian, permohonan izin observasi kepada Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, selanjutnya surat diserahkan kepada pihak yang akan di 

teliti, kemudian mengkonsultasikan proposal pertama. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Pada tahap kedua, peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang 

berhubungan dengan implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

                                                           
74 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 274. 
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Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di kelas VIII 

SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi. Bahan-bahan tersebut diperoleh 

dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Tahap analisis data 

Pada tahap ketiga, peneliti menganalisis data yang telah 

didapatkan. Analisis data tersebut merupakan analisis data dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila data sudah selesai di 

analisis, maka data tersebut di cek apakah data tersebut adalah data yang 

valid. Pengecekan data dilakukan melalui cara pengecekan keabsahan 

data. Pengecekan keabsahan data menggunakan cara triangulasi, ketika 

data yang sudah di analisis ternyata ada data yang tidak valid maka 

peneliti harus kembali ke lapangan guna melakukan pencarian data 

ulang agar data yang tidak valid menjadi valid. 

4. Tahap penyusunan laporan 

Pada tahap keempat, peneliti melakukan penyusunan laporan. 

Penyusunan laporan ini berisi dari awal peneliti mengumpulkan data, 

menganalisis data, hingga tahap terakhir dimana peneliti memberikan 

makna terhadap data yang sudah di teliti. Apabila penyusunan laporan 

telah selesai, peneliti mengkonsultasikan hasil laporannya apakah perlu 

ada revisi demi kesempurnaan dari isi skripsi tersebut. Tahap terakhir 

yaitu peneliti mengumpulkan semua perlengkapan yang diperlukan 

untuk ujian skripsi. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma’arif Genteng didirikan pada 

tanggal 2 Oktober 1985. Pemilik tanah yang ditempati adalah KH. Imam 

Zarkasi Djunaidi (Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Makmur 

Kebunrejo Genteng), dari KH. Imam Zarkasi Djunaidi tanah tersebut 

diserahkan sepenuhnya untuk dibangun sebuah pendidikan formal di 

lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Makmur Kebunrejo Genteng. 

Berdirinya SMP Ma’arif Genteng ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh 

Nahdlatul Ulama atas dasar kepentingan umat islam di desa Genteng Wetan 

dan sekitarnya. Disamping itu juga dimaksudkan untuk membantu program 

pemerintah dalam mendidik dan mencerdaskan putri bangsa. 

SMP Ma’arif Genteng berada dibawah naungan yayasan Lembaga 

Pendidikan Ma’arif NU cabang Banyuwangi. Sementara dalam pengelolaan 

masih tetap berhubungan dengan Pondok Pesantren Bustanul Makmur 

Kebunrejo Genteng. 

SMP Ma’arif Genteng berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya 

yang ada di kecamatan Genteng bahkan Kabupaten Banyuwangi, perbedaan 

itu adalah SMP Ma’arif Genteng hanya menerima murid perempuan, 

sehingga seringkali disebut dengan SMP PUTRI. Hingga sekarang SMP 
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Ma’arif Genteng masih mempertahankan diri untuk menjadi SMP Khusus 

Putri. 

Sampai saat ini SMP Ma’arif Genteng masih tetap berbenah dalam 

hal melayani masyarakat baik secara kompetensi pendidik maupun dari segi 

fasilitas dan diharapkan agar peserta didik mendapatkan fasilitas yang 

sesuai.75 

2. Profil umum Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Nama Sekolah     : Sekolah Menengah Pertama Ma’arif 

Status      : Swasta 

Alamat      : Jl. KH. Djunaidi Asymuni, No. 23, Kebunrejo,  

Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, 

Kebupaten Banyuwangi 

No. Telp     : (0333) 842189 

Nama Kepala Sekolah    : Umi Nadirotul Laili, S.Ag. 

Kode Pos     : 68465 

Email      : smpmaarifgtg@gmail.com 

Tahun Beroperasi    : 1986 76 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Penyajian data dan analisis data memuat tentang uraian data dan temuan 

yang diperoleh dengan menggunakan prosedur yang telah diuraikan pada bab 

III sebagai bukti dan hasil penelitian maka perlu disajikan beberapa data hasil 

                                                           
75 SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, “Sejarah SMP Ma’arif,” 7 Februari 2022. 
76 SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, “Profil Umum SMP Ma’arif,” 7 Februari 2022. 
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observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data untuk menjawab fokus 

masalah dengan mengacu pada rumusan masalah dan kerangka teori serta data-

data yang terdapat dalam obyek penelitian. Hasil penelitian ini akan disajikan 

secara lengkap setelah melalui analisis data dan melalui metode kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan klasifikasi data antara lain reduksi data, 

penyajian data, dan verivication atau penarikan kesimpulan. 

Berikut data-data yang ada dan mengacu pada fokus penelitian, 

diantaranya: 

1. Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022. 

Dalam implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi terdapat beberapa 

langkah-langkah diantaranya: 

a) Perencanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022. 

Penggunaan model pembelajaran sangatlah penting, hal ini 

dilakukan agar tujuan pembelajaran yang telah dibuat nantinya dapat 

tercapai. Adanya model pembelajaran yang bervariasi dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan kekuatan imajinasinya, membantu 
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mengembangkan kekuatan penalaran serta memelihara siswa terlibat 

aktif pada setiap proses pembelajaran.  

Model pembelajaran Two Stay Two Stray termasuk dalam 

pembelajaran kooperatif, yakni pembelajaran yang diorganisir dan 

didasarkan pada perubahan informasi yang dimana pelaksanaannya 

siswa belajar dan bekerja secara berkelompok, hal ini bertujuan agar 

mereka bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri serta 

mendorong peningkatan pembelajaran anggota yang lain. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Kepala SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi 

yang dilakukan pada hari Senin pukul 10.18, beliau mengungkapkan: 

“Penggunaan model pembelajaran itu bagus, bisa dipraktikkan 

apalagi jika materi-materi itu di jam terakhir biasanya anak-anak 

ngantuk, maka perlu adanya model pembelajaran yang 

menggunakan media, anak-anak sehingga bisa teralihkan dari 

metode pembelajaran yang monoton, yang hanya terfokus pada 

guru saja, tapi kita lebih banyak ke anak-anak yang bermain, 

yang bergerak, yang melakukan, mengajak anak-anak bisa lebih 

aktif, bisa dengan kartu, bisa dengan permainan game soal.”77 

 

Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu perlu adanya 

perencanaan, guna mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh guru, maka dibuatlah perencanaan tersebut. Guru harus 

membuat rencana pembelajaran, hal ini bertujuan agar pembelajaran 

terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, RPP dijabarkan dari silabus guna 

                                                           
77 Umi Nadirotul Laili, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 31 Januari 2022. 
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mengarahkan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, identitas mata pelajaran hingga sumber belajar, serta 

masih banyak aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam 

menyusun rencana pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di SMP 

Ma’arif Genteng Banyuwangi, guru selalu mempersiapkan rencana 

pembelajaran.78 Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah: 

“Guru PAI disini itu dia memiliki 3 pengawas, pertama dari 

Kepala Sekolah dan guru, kedua dari Diknas, dan ketiga dari 

Depag. Justru malah yang dari Depag itu diminta, karena dia kan 

sudah sertfikasi maka wajib menunjukkan RPP itu.”79 

Hal tersebut diperkuat oleh wawancara dengan guru mata 

pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII, sebagai berikut: 

“Untuk RPP ini biasanya langsung bikin jadi satu di awal 

semester dan disesuaikan dengan silabus ya mbak, jadi gak bisa 

satu kali buat, satu kali buat itu enggak, jadi langsung misalkan 

di awal buat dulu masing-masing bab nya itu, ditentukan juga 

metode dan model pembelajaran apa saja yang digunakan, terus 

nanti diterapkan pada tiap-tiap pertemuannya.”80 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti, 

RPP milik guru mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII sudah sesuai 

dengan format RPP kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum 

yang pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik 

yang mencakup 5M.81 Hal tersebut diungkapkan bahwa: 

“Beberapa tahun ini sudah menerapkan K-13 ya mbak, apalagi 

habis ini sudah ganti lagi ya, untuk sekarang masih K-13 dan 

akan beranjak ke prototype.”82 

                                                           
78 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
79 Umi Nadirotul Laili, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 31 Januari 2022. 
80 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
81 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
82 Umi Nadirotul Laili, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 31 Januari 2022. 
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Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa perencanaan 

implementasi model pembelajaran Two Stay Two Stray sudah sesuai 

dengan prosedur dan RPP. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan guru 

mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII: 

“Perencanaannya tentunya sudah saya sesuaikan dengan 

prosedur model pembelajaran TSTS ya mbak, menyesuaikan 

dengan RPP yang sudah ada, mempersiapkan soal-soal untuk 

anak-anak, dan pelaksanaannya jadi lebih terarah, insyaallah 

semuanya sudah lengkap mbak.”83 

 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah unsur 

yang sangat penting pada setiap proses pembelajaran, hal ini karena RPP 

merupakan perangkat yang menjadi pedoman yang berisikan petunjuk 

bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya.  

b) Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022. 

Pelaksanaan implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di SMP Ma’arif 

Genteng adalah suatu serangkaian proses kegiatan pembelajaran  yang 

bermuara pada kegiatan diskusi yang tiap-tiap tahapannya lebih 

berpusat pada keaktifan siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. 

                                                           
83 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
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Proses pembelajaran di SMP Ma’arif Genteng dimulai pada 

pukul 07.00 sampai 12.00 yang diawali dengan shalat dhuha berjama’ah 

dan sarapan bersama. Semua mata pelajaran berlangsung sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan.84 Adapun kegiatan pembelajaran pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP Ma’arif Genteng 

dilaksanakan selama 2 x 30 menit, sebagaimana diungkapkan oleh guru 

mata pelajaran Aqidah Akhlak sebagai berikut: 

“Sebelum situasinya seperti ini, alokasi waktu untuk 

pembelajarannya masih normal, nah setelah keadaannya 

sekarang kayak gini, dipangkas jadi 2 x 30 menit, jadi ya harus 

pinter-pinter cari cara gimana dalam waktu singkat itu materi 

pembelajaran tetap tersampaikan secara maksimal ke anak-

anak.”85 

 

Sebelum pembelajaran dimulai biasanya diawali dengan berdoa 

bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran oleh guru. Selanjutnya, dilakukan pre-test secara singkat, 

berikut hasil wawancara dengan Ibu Farhati yang menyatakan bahwa: 

“Pastinya sebelum pembelajaran itu saya sama anak-anak 

berdo’a bersama, setelah itu nanya kabar mereka, kan rata-rata 

mereka anak pondok, kegiatannya sampek malem, jadi kadang 

masih pagi itu ada aja yang udah ngantuk, saya ajak guyon dikit-

dikit, terus tak lanjutkan dengan ngasih pertanyaan materi 

minggu lalu, ngetes mereka masih ingat apa endak, biar mereka 

terbiasa ndak ngelupain materi yang sudah dibahas.”86 

 

Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti melakukan observasi 

lapangan. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, selalu diawali 

                                                           
84 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
85 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
86 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
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dengan berdo’a. Kemudian guru menanyakan kabar siswa, memberikan 

motivasi, dilanjut dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru 

melakukan pre-test, yaitu menanyakan terkait materi pelajaran yang 

dibahas di minggu lalu, terlihat para siswa yang antusias memperhatikan 

dan antusias menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.87 

Selanjutnya guru memberikan tugas pada siswa untuk membaca 

materi yang menjadi bahasan pada pertemuan saat itu. Kemudian, guru 

menjelaskan materi tersebut secara singkat dan mengajak siswa 

membaca dalil bersama-sama. Setelah itu, guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi yang sekiranya 

belum dipahami. Beradasarkan wawancara penulis dengan guru Akidah 

Akhlak mengatakan bahwa: 

“Anak-anak harus tetap diterangkan ya mbak, jadi guru harus 

tetap menjelaskan itu tadi, tidak terlepas dari metode ceramah 

yang kemudian digabungkan dengan metode dan model lain 

yang bisa diterapakan bersama dengan siswa. Jadi saya jelaskan 

poin-point nya saja, sepintas lah, saya ajak anak-anak baca dalil-

dalil yang tertera di materi karena nanti dalil-dalil itu juga buat 

setoran hafalan, kalau dirasa udah cukup saya lanjut tanya jawab 

sama anak-anak.”88 

 

Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan salah satu siswa yaitu 

Camelia Salsabila: 

“Iya kak, sama Bu Farhati itu dijelasin sekilas, terus dalil-dalil 

yang buat hafalan itu dibaca bareng-bareng, terus kalau ada 

yang belum paham ya ditanyakan.”89 

 

                                                           
87 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
88 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
89 Camelia Salsabila, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
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Wawancara diatas diperkuat dengan hasil dari observasi 

lapangan bahwa guru Aqidah Akhlak menyampaikan terlebih dahulu 

materi yang akan menjadi bahasan, kemudian dilanjutkan dengan 

membaca dalil secara bersama-sama, selanjutnya memberikan 

kesempatan pada siswa untuk bertanya.90 

Kemudian guru membagi kelompok yang sudah ditentukan 

sebelumnya dan mengarahkan untuk berkumpul pada kelompok 

masing-masing. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa dan tiap-tiap siswa 

memiliki tugas tersendiri. Berdasarkan wawancara penulis dengan guru 

Akidah Akhlak yaitu Ibu Farhati menyatakan bahwa: 

“Sebelumnya saya bentuk kelompok dulu mbak, masing-masing 

kelompok itu ada 4 siswa, jadi nanti dalam satu kelompok itu 

mereka punya tugas sendiri-sendiri, yang 2 anak ini nanti nyari 

informasi ke kelompok yang lain, nah 2 anak yang lain ini stay 

ndek tempatnya buat memberikan informasi, kayak menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya gitu ke teman-teman dari kelompok 

lain yang bertugas nyari informasi itu.”91 

 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu siswa yaitu 

Nurul Safitri: 

“Dibentuk kelompok dulu kak biasanya 4 anak, yang 2 itu nyebar 

ke kelompok lain, yang 2 nya tetap ndek tempat buat ngejelasin 

hasil diskusi kelompok kita ke anak-anak yang nyebar nyari 

informasi, sama gurunya kayak dikasi waktu gitu.”92 

 

Wawancara diatas diperkuat dengan hasil observasi lapangan 

bahwa guru Akidah Akhlak membagi kelompok yang tiap-tiap 

                                                           
90 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
91 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
92 Nurul Safitri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
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kelompok terdiri dari 4 anak dan di dalam kelompok tersebut mereka 

memiliki tugas masing-masing. Dalam pembagian kelompok, diketahui 

bahwa Ibu Farhati membaginya secara merata.93 

Setelah itu guru memberikan soal yang berbeda pada masing-

masing kelompok. Selanjutnya, para siswa mulai mengerjakan sesuai 

dengan soal yang mereka dapatkan dengan batas waktu yang telah 

ditentukan. Berdasarkan wawancara penulis dengan guru Akidah 

Akhlak yaitu Ibu Farhati mengatakan bahwa: 

“Setiap soal yang yang saya berikan itu beda-beda antara 

kelompok satu dengan yang lainnya, sehingga guru itu harus 

benar-benar mempersiapkan betul dan tahu batas-batas 

materinya pada pertemuan hari itu. Misalnya kelompok 1 

diberikan soal mengenai husnudzan dan bagaimana dalilnya, 

kelompok 2 diberikan soal tentang tawadhu’, bagaiamana 

dalilnya, dan kelompok-kelompok selanjutnya itu soalnya juga 

udah beda lagi. Kalau pengerjaan soalnya pasti ada durasi 

waktunya, apalagi jam pembelajaran masih belum normal karena 

keadaan sekarang ini, jadi guru harus pintar-pintar manage 

waktu dan materinya tetap tersampaikan.”94 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Ennike Chandra Dewi yang 

menyatakan bahwa: 

“Soal yang diberikan Bu Farhati itu beda-beda gitu mbak, jadi 

antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu nggak 

sama, terus biasanya pas ngerjakan soalnya itu dikasih waktu, 

biasanya nggak terlalu lama.”95 

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwa dalam pemberian 

soal untuk setiap kelompok berbeda-beda sesuai dengan batas materi 

                                                           
93 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
94 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
95 Ennike Chandra Dewi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 2 Maret 2022. 
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yang telah diajarkan pada pertemuan hari itu. Tidak hanya itu dalam 

pengerjaan soal, peserta didik diberikan durasi waktu yang telah 

ditentukan oleh guru.96 

Setelah pengerjaan soal selesai, guru menugaskan masing-

masing kelompok agar 2 anggota nya mencari informasi ke kelompok 

lain dan 2 anggota yang lain tetap ditempat untuk menjelaskan hasil 

diskusinya kepada 2 anggota dari kelompok lain yang bertugas mencari 

informasi. Berdasarkan wawancara penulis dengan guru Akidah Akhlak 

yaitu Ibu Farhati mengatakan bahwa: 

“Anak-anak itu kalau menurut saya cenderung tanggap mbak, 

disini kan muridnya itu cewek semua, ngondisikannya itu ndak 

terlalu susah, manut-manut lah, jadi ketika pengerjaan soal 

selesai, saya minta untuk mencari informasi dan menyebar ke 

kelompok lain, mereka sudah menentukan siapa yang 

berkeliling, siapa yang tetap di tempat buat menjelaskan. Selama 

kegiatan itu tentunya tidak lepas dari pantauan saya, ketika 

mereka berkeliling pasti kelihatan bagaimana cara mereka 

menjelaskan, ini juga salah satu cara buat mengasah kepercayaan 

diri mereka, dimulai dari menjelaskan ke sesama teman dulu. 

Dan saya juga bisa lihat anak-anak yang mendapat tugas mencari 

informasi itu benar-benar mendengarkan penjelasan dari 

temannya apa ndak, biasanya saya memantau mereka dengan 

melihat hasil catatan yang mereka dapat dari penjelasan teman-

teman dari kelompok lain.”97 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Vina Rohmaningsih yang 

menyatakan bahwa: 

“Biasanya kalau sudah selesai ngerjain soal itu sama gurunya 

langsung dibilangin kayak diajak keliling gitu kak, biasanya kita 

itu pas ngerjain soal sambil nentuin siapa yang nyari informasi 

siapa yang ngejelasin, kalau dapat nyari informasi ya saya 

keliling ke kelompok lain buat nyatat penjelasan temen-temen, 

                                                           
96 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
97 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
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kalau dapat yang ngejelasin ya saya tetep ndek tempat, ngejelasin 

hasil diskusi kelompok saya ke temen-temen dari kelompok lain. 

Kayak enak aja gitu kak, jadi lebih interaktif terus lebih merata 

juga, anak pondok juga lebih mbaur sama anak luar pondok. Bu 

Farhati juga mantau terus, jadi nanti bisa kelihatan siapa yang 

tenanan siapa yang endak.”98 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Hanna Nur Haliza yang menyatakan 

bahwa: 

“Kalau ngerjain soalnya itu udah selesai, sama Bu Farhati 

disuruh keliling gitu kak, tapi yang keliling cuma dua anak aja 

yang nyari informasi, sisanya ngejelasin, kalau saya ngerasa 

nyaman aja, soalnya teman-teman kayak lebih aktif gitu, 

gurunya juga selalu ndampingi.”99 

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa setelah 

pengerjaan soal selesai, guru meminta 2 anggota dari masing-masing 

kelompok untuk berkeliling mendapatkan informasi dari kelompok lain, 

dan 2 anggota yang lain ditugaskan agar tetap di tempat untuk 

memaparkan hasil kerja diskusi kelompoknya. Tidak hanya itu, guru 

selalu memantau dan mendampingi ketika peserta didik menjalankan 

tugasnya masing-masing.100 

Ketika kegiatan menjelaskan hasil diskusi dan mencari informasi 

selesai, semua peserta didik diminta untuk kembali sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing, dilanjutkan dengan merumuskan hasil 

penggalian informasi dengan kelompoknya. Setelah itu, 1 siswa 

perwakilan dari tiap-tiap kelompok ditugaskan  maju kedepan untuk 

                                                           
98 Vina Rohmaningsih, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 2 Maret 2022. 
99 Hanna Nur Haliza, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Maret 2022. 
100 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
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memaparkan hasil yang mereka dapatkan selama kegiatan mencari 

informasi berlangsung. Berdasarkan wawancara kepada guru Aqidah 

Akhlak yaitu Ibu Farhati yang mengatakan bahwa: 

“Ketika kegiatan mencari informasi selesai, kembali ke 

kelompok awal dan merumuskan informasi yang didapat, satu 

siswa menjadi perwakilan dari tiap kelompok langsung bersiap 

buat maju ke depan, tergantung alokasi waktunya juga 

sebenarnya, kalau jam pembelajarannya normal, biasanya saya 

panggil secara acak, kalau waktunya terbatas kayak sekarang, 

semua perwakilannya langsung maju kedepan, memaparkan 

hasilnya urut kelompok secara bergantian. Ketika menjelaskan, 

mereka sudah punya pegangan catatan sendiri-sendiri kan, dari 

situ kelihatan seberapa banyak hasil informasi yang mereka 

dapat, intinya kalo tanggap dan kerjasamanya bagus, ya mereka 

ndak kesusahan buat dapetin informasinya, kalau dulu awal-

awalnya cuma dapet berapa kelompok, karena mungkin belum 

terbiasa itu ya, kalau sekarang alhamdulillah udah bisa dapetin 

informasi yang lebih banyak.”101 

 

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu siswa yaitu Riyadotul 

Fitriyah yang menyatakan bahwa: 

“Iya mbak memang benar, kalau keliling nyari informasi nya 

selesai, kan kembali ke tempat semula buat menyimpulkan, terus 

perwakilan kelompok itu maju ke depan buat ngejelasin hasil 

yang kita peroleh tadi, kadang dipanggil acak, kadang bareng-

bareng maju semua terus ngejelasinnya gantian.”102 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Hanna Nur Haliza yang menyatakan 

bahwa: 

“Kan kita keliling buat dapetin informasi ya kak, kalau udah 

selesai balik ke kelompok masing-masing bikin kesimpulan, 

terus maju buat ngejelasin catatan yang kita dapat ketika keliling 

itu, kalau catatan yang didapat banyak atau endak menurutku 

intinya tergantung dari kerjasamanya kita.”103 

 

                                                           
101 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
102 Riyadotul Fitriyah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Maret 2022. 
103 Hanna Nur Haliza, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Maret 2022. 
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Wawancara diatas diperkuat dari hasil observasi lapangan bahwa 

ketika sesi mencari informasi telah usai, peserta didik diarahkan untuk 

kembali ke kelompok masing-masing. Selanjutnya, perwakilan 

kelompok dipersilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan 

hasil yang mereka dapatkan. Tidak hanya itu, mereka terlihat sangat 

antusias, aktif dan penuh semangat, begitu juga dengan peserta didik 

yang menjadi audien.104 

Setelah kegiatan presentasi selesai, perwakilan kelompok 

kembali ke tempat semula. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi 

dengan cara memberikan beberapa kuis yang berisikan soal-soal dari 

hasil pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray. Berdasarkan wawancara kepada guru Aqidah Akhlak 

yaitu Ibu Farhati yang mengatakan bahwa: 

“Saat melaksanakan kegiatan evaluasi, anak-anak saya ajak kuis 

yang berkaitan dengan soal-soal tadi, kemudian dilanjut dengan 

memberikan suatu kesimpulan dan refleksi terkait kegiatan yang 

sudah kita laksanakan, tidak lupa menyampaikan materi yang 

harus dipelajari untuk minggu depan, dan ditutup dengan 

berdo’a bersama.”105 

 

Berdasarkan penyajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pada pelaksanaan impelementasi model pembelajaran Two Stay Two 

Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di SMP Ma’arif Genteng 

Banyuwangi, mengenai pengorganisasian materi sudah tertuang dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan mengacu pada kompetensi 

                                                           
104 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 1 Maret 2022. 
105 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

64 
 

 

 

dasar. Materi Aqidah Akhlak SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi yang 

diajarkan telah berada dalam sumber belajar yaitu LKS, Juz ‘Amma, 

lembar hafalan siswa, dan lain-lain.106 Dalam sumber belajar tersebut, 

terdapat klasifikasi mengenai isi materi dalam konsep, prosedur, fakta, 

dan lain-lain. 

Sedangkan mengenai pemilihan strategi, di SMP Ma’arif 

Genteng Banyuwangi menerapkan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas 

Siswa (PBAS), diskusi, presentasi, kerja kelompok dan tanya jawab. 

c) Evaluasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022. 

Evaluasi adalah tingkat akhir dalam suatu pelaksanaan 

pembelajaran, pada kegiatan evaluasi tersebut guru dapat mengetahui 

tingkat pemahaman siswanya terkait materi yang telah diajarkan. 

Pada hari Senin, saya berkunjung ke SMP Ma’arif Genteng 

Banyuwangi. Saya meminta izin untuk menemui Kepala Sekolah dan 

guru mata pelajaran Aqidah Akhlak. Setelah bertemu, saya diajak untuk 

observasi serta berkeliling ruangan yang ada di sekolah tersebut.107 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pada tahun ajaran 

2021-2022 tingkat kemampuan yang dicapai siswa pada mata pelajaran 

                                                           
106 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
107 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 31 Januari 2022. 
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Aqidah Akhlak di SMP Ma’arif dapat dikatakan optimal dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak dari sebagian siswa telah 

menguasai materi yang sudah diajarkan oleh guru Aqidah Akhlak.108 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah berikut: 

“Di SMP Ma’arif ya untuk sekolah kita ada guru pamong, guru 

pamong itu kan intinya bimbingan, bisa bimbingan tentang 

materi pembelajaran yang sekiranya anak-anak tidak bisa apa, 

maka akan dibimbing. Nah, setiap guru itu membawai 12 siswa 

untuk dibimbing kaitannya dengan pembelajaran, kepribadian 

maupun mental mereka. Anak-anak SMP itu kan butuh diajari 

keberanian. Alhamdulillah daya pemahaman anak-anak sangat 

baik sehingga mereka bisa menguasai materi pelajaran 

khususnya Aqidah Akhlak. Apalagi zaman sekarang sudah 

canggih ya, jadi lebih memudahkan siswa dalam kegiatan 

belajarnya. Intinya pola pikir dan penyerapan siswi pada tahun 

ini sangat baik mbak.”109 

 

Pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, saya melaksanakan 

observasi dan wawancara mengenai evaluasi. Guru dari mata pelajaran  

Aqidah Akhlak memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Pada evaluasi ini, anak-anak tidak hanya diberi soal ujian atau 

soal penilaian akhir saja mbak, tapi saya juga memberi tugas 

berupa makalah, diskusi, presentasi, hafalan dengan 

menggunakan buku prestasi itu. Biasanya juga ketika dikelas, 

saya ajak berinteraksi dengan ngasih pertanyaan. Tugas-tugas 

yang telah disebutkan itu tadi saya jadikan nilai tambahan untuk 

anak-anak biar mereka itu terpacu.”110 

 

Selanjutnya, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak menjelaskan 

tentang evaluasi dalam ranah kognitif. Hal tersebut diungkapkan sebagai 

berikut: 

                                                           
108 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 31 Januari 2022. 
109 Umi Nadirotul Laili, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 31 Januari 2022. 
110 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
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“Kalau evaluasi dalam ranah kognitif itu melalui tes tulis serta 

tes lisan ya. Pelaksanaan tes tulis biasanya pada saat penilaian 

harian, penilaian tengah semester sama penilaian akhir semester. 

Untuk tes lisan sendiri biasanya dengan hafalan menggunakan 

buku prestasi itu.”111 

 

Mengenai tes lisan yang menggunakan media pembelajaran 

berupa buku presetasi, hal ini diperjelas oleh Kepala Sekolah yang 

menyatakan bahwa: 

“Buku prestasi itu adalah buku untuk meminta tagihan hafalan 

kepada anak-anak, itu biasanya dalam buku prestasi itu semua 

mata pelajaran, fiqih, aqidah akhlak, sama qurdis itu, tentunya 

tagihan tiap-tiap kelas itu berbeda, sesuai dengan materi yang 

ada di kelas tersebut. Misalnya bacaan sholat jenazah, bacaan 

shalat fardhu, ayat-ayat yang menjadi cakupan pada materi 

aqidah akhlak, itu tagihannya dalam bentuk buku prestasi.”112 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan 

bahwa dalam kegiatan evaluasi pembelajaran pada ranah kognitif, siswa 

diberikan tes yang berupa tes tulis dan tes lisan. Untuk tes tulis, 

dilaksanakan ketika penilaian harian, penilaian tengah semester dan 

penilaian akhir semester. Sedangkan tes lisan dilaksanakan melalui 

hafalan dengan menggunakan buku presetasi yang digunakan di SMP 

Ma’arif. Selain melaksanakan tes tulis dan tes lisan, untuk mengasah 

kemampuan siswa, guru selalu memberikan pertanyaan ketika kegiatan 

menjelaskan materi berlangsung.113 

Selanjutnya, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak memberikan 

penjelasan bahwa evaluasi tidak hanya melalui ranah kognitif yang 

                                                           
111 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
112 Umi Nadirotul Laili, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 31 Januari 2022. 
113 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
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mencakup tes tulis dan tes lisan, namun juga menilai siswa dari ranah 

afektif yakni dari sikap dan nilainya. Sebagaimana yang diungkapkan 

berikut ini: 

“Kalau setiap harinya itu memang anak-anak memang dinilai 

ndak tau nanti dari prestasinya atau anak-anak itu apa, 

melakukan hal-hal yang baik juga akan dinilai oleh bapak ibu 

guru, selain dari tugas-tugas seperti menjawab soal atau ulangan, 

diskusi atau presentasi, pts dan lain sebagainya. Setiap harinya 

anak-anak juga dinilai, kan kalau setiap hari tahu, oh anak ini 

seperti ini karakternya seperti ini nilainya ini, meskipun anak-

anak yang penilaiannya kurang baik pun juga dinilai agar anak-

anak itu ada motivasi menjadi lebih baik lagi. Contohnya 

ngajinya, misale gurung pati iso, kudune di deres, dipanggil, 

anak-anak harus latihan mengaji, itupun dengan kesehariannya, 

akhlaknya bagaimana, cara ngomongnya anak ini bagaimana, 

apa mbentak-mbentak, opo jek onok misuh e opo piye, nanti 

dipanggil sama bapak atau ibu guru, selain dari yang menangani 

guru BK, jadi bapak ibu guru juga bertanggung jawab dari itu 

tadi.”114 

 

Berdasarkan hasil observasi, apabila ada penilaian dalam ranah 

afektif, maka juga terdapat penilaian ranah psikomotorik atau 

keterampilan.115 Hal tersebut dijelaskan oleh guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlak sebagai berikut: 

 “Tentunya kita lakukan penilaian pengetahuan, sikap, begitu 

juga dengan praktik. Untuk mata pelajaran Aqidah Akhlak 

sendiri kita bisa mempraktikkan, contohnya adab kepada orang 

tua dan guru, adab ke sesama teman, adab makan dan minum, 

adab bersosial media yang baik dan lain-lain.”116 

 

Berdasarkan penyajian data diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam evaluasi pembelajaran Aqidah Akhlak di SMP Ma’arif Genteng 

                                                           
114 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
115 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
116 Farhati Mubarokah, wawancara, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
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Banyuwangi  menggunakan sistem evaluasi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Penilalaian dalam ranah kognitif ini dilakukan melalui tes 

tulis dan tes lisan. Tes tulis yang berupa penilaian harian, penilaian 

tengah semester dan penilaian akhir semester. Sedangkan tes lisan 

berupa hafalan dengan menggunakan buku prestasi. 

Selanjutnya, penilaian dalam ranah afektif dilakukan dengan 

melihat cara siswa menerima serta menanggapi terhadap apa yang telah 

diajarkan. Misalnya keaktifan, kesungguhan dalam belajar, akhlak baik 

maupun buruk, tanggung jawab, keterbukaan, kepedulian, dan lain-lain. 

Sedangkan penilaian dalam ranah psikomotorik dilakukan 

dengan menggunakan pengamatan. Contoh mempraktikkan adab 

kepada orang tua dan guru, adab ke sesama teman, adab makan dan 

minum, adab bersosial media yang baik dan lain-lain. 

2. Kelebihan dan kekurangan Implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022. 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray, tentunya tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Berikut 

ini beberapa kelebihan dari implementasi model pembelajaran kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray yang dilaksanakan oleh guru Aqidah Akhlak di 

SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi: 
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a) Pembelajaran Berpusat pada Siswa 

Dalam implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray yang dilaksanakan oleh guru, memberikan dampak 

kepada siswa berupa kepercayaan diri serta bebas dalam 

mengungkapkan pemikiran dan pendapatnya, hal tersebut sebagaimana 

wawancara dengan guru Aqidah Akhlak adalah sebagai berikut: 

“Karena samean sendiri juga ikut langsung ya mbak, jadi tahu 

bagaimana situasi yang sebenarnya pada kegiatan pembelajaran 

di kelas, kalau saya pribadi sih penerapan model pembelajaran 

seperti ini memberikan dampak yang baik, karena dari segi anak-

anak juga penangkapannya pun juga lebih baik, terus anak-anak 

itu lebih senang dengan kegiatan yang seperti ini karena mereka 

bisa lebih leluasa, mereka bisa bebas mengungkapkan kembali 

ilmu-ilmu yang sudah didapat tadi dari hasil diskusi mereka 

dengan baik, terus bisa lebih percaya diri juga. Anak-anak juga 

cukup antusias dan aktif mbak, bisa bekerja sama antar 

kelompoknya masing-masing.”117 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Camelia Salsabila yang 

menyatakan bahwa: 

“Biasanya puncak pembelajarannya cenderung ada di guru, 

padahal seharusnya sekarang itu puncak pembelajaran ada di 

siswa, nah kalau metode ini tuh imbang aja gitu. Kita jadi bisa 

secara leluasa mengungkapkan pendapat, seru bisa sharing-

sharing sama temen sama guru, kayak presentasi terus biar kita 

itu mikir, terus kayak guru sama murid itu jadi lebih akrab gitu, 

karena itu menurutku bisa disebut merdeka belajar ya. Pas waktu 

tukar pikiran itu mbak, pas keliling-keliling itu, terus kita bisa 

eksplorasi ke kelompok lain. soalnya kita bisa tau pemikiran dan 

pendapat temen yang lain gitu, jadi tambah wawasan.”118 

 

Dari adanya implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray ini memberikan dampak yang baik, karena siswa 

                                                           
117 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
118 Camelia Salsabila, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
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lebih leluasa dalam mengungkapkan ilmu yang mereka peroleh, mereka 

dapat menangkap materi pelajaran dengan lebih baik serta bebas untuk 

mengksplorasi informasi dari satu kelompok ke kelompok yang lain.119 

Hal ini menunjukkan bahwa kagiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

b) Sarana Interaksi antara Siswa Pondok dengan Siswa Luar Pondok 

SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi merupakan sekolah yang 

berada dibawah naungan yayasan Pondok Pesantren Bustanul Makmur, 

di lembaga ini terdapat siswa yang sekaligus menjadi santri pondok, 

namun ada juga siswa yang berasal luar pondok. Ketika pandemi covid-

19 berlangsung, pembelajaran bagi siswa pondok dan siswa luar pondok 

dilaksanakan secara terpisah. Maka dari itu, kelebihan yang kedua dari 

adanya implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray yang dilaksanakan oleh guru yaitu memudahkah siswa pondok 

dalam berinteraksi dengan siswa luar pondok ketika pembelajaran 

kembali bersama dalam satu kelas.120 Sebagaimana wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan guru Aqidah Akhlak, sebagai 

berikut: 

“Dengan model pembelajaran yang saya terapkan ini sebenarnya 

kan mengajak anak-anak untuk saling bekerja sama, gotong 

royong antara kelompoknya dengan kelompok lain. Ini juga 

mbak, mungkin karena sebelumnya dikelaskan ya karena covid, 

anak-anak dikelompokkan yang anak luar pondok satu kelas 

dengan anak luar, anak pondok juga satu kelas dengan anak 

pondok, jadi dari pemisahan itu imbasnya pada pembelajaran 

                                                           
119 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
120 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022 
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ketika anak-anak kembali bareng dalam satu kelas itu, anak luar 

jadi satu sama anak pondok, akhirnya itu tadi, mereka 

berkelompok sendiri-sendiri dan agak susah berinteraksi, untuk 

guru, wali kelas maupun guru pamong juga mengusahakan 

bagaimana anak-anak itu tidak membeda-bedakan teman dari 

luar maupun dari pondok. Alhamdulillah dengan saya 

melakukan penerapan kembali model pembelajaran seperti TSTS 

ini, karena pembagian kelompok yang merata ya, anak-anak bisa 

saling mengerti, bisa memahami, bisa berbaur lagi tanpa 

membeda-bedakan lagi, mereka juga jadi lebih akrab lagi.”121 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Nurut Safitri yang menyatakan 

bahwa: 

“Interaksinya anak luar sama anak pondok itu kurang, 

individual, jadi kalau disatuin itu kadang yang anak pondoknya 

nggrundeng, kalau anak luarnya kadang nggrundeng kadang 

manut, kalau saya enjoy-enjoy aja mbak, jadi semenjak gurunya 

bikin pembelajaran yang kayak gini itu jadi enak, kayak akunya 

lebih dianggep aja gitu, gak dicuekin, bisa ngakrabin sama 

menyesuaikan, karena mau gak mau jadi sekelompok, kalau gak 

mau kerja sama ya gak dapet nilai.”122 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Hanna Nur Halizah yang 

menyatakan bahwa: 

“Bisa menghilangkan kecanggungan lah antara anak pondok 

sama anak luar, soalnya pas kemarin-kemarin itu kelas sama 

jadwalnya dipisah kan, anak pondok sendiri, anak luar pondok 

sendiri, jadi kita enak bisa interaksi lewat TSTS yang diterapin 

Bu Farhati itu.”123 

 

Adanya pembagian kelas selama masa pandemi covid-19 

menyebabkan siswa cukup susah untuk memulai interaksi, sebelumnya 

antara siswa pondok dengan siswa luar pondok terkesan individual. 

Maka dari itu, dengan kembalinya guru Aqidah Akhlak menerapkan 

                                                           
121 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
122 Nurul Safitri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
123 Hanna Nur Haliza, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Maret 2022. 
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model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini membantu 

siswa agar mereka mudah berbaur, karena pembentukan kelompok 

secara adil dan merata dan diperlukan kerjasama dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

Selanjutnya, beberapa kekurangan dari penerapan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray yang dilaksanakan oleh guru Aqidah 

Akhlak di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, sebagai berikut: 

a) Terbatasnya Jam Pembelajaran 

Kekurangan yang pertama dari implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini adalah terbatasnya 

jam pembelajaran yang diberikan. Model pembelajaran ini terdiri dari 

beberapa tahapan, akan tetapi waktu untuk kegiatan pembelajaran 

sangat terbatas, hal ini sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII, sebagai 

berikut: 

“Memang waktunya sangat terbatas ya mbak untuk situasi 

seperti saat ini, jadi terkadang pembelajarannya belum bisa 

maksimal, kendalanya itu tadi mbak, waktu. Kalau nanti kondisi 

sudah kembali normal lagi, mungkin saya bisa kembali 

menerapkan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Intinya untuk 

saat ini waktunya kurang, tapi sudah cukup efektif lah mbak, 

sudah bagus, anak-anak juga semangat, bisa melaksanakan tiap 

proses model pembelajaran yang saya terapkan pada kegiatan 

pembelajaran itu tadi, bisa ikut pembelajaran secara aktif.”124 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Nurul Safitri yang 

menyatakan bahwa: 

                                                           
124 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
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“Waktunya kurang kak, kurang lama, jadi kayak harus cepet-

cepetan, kalau kelompoknya ndak cakcek ya jawabannya gak 

dapet banyak.”125 

 

Dari paparan data diatas, dalam implementasi model 

pembelajaran Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak, 

jam pembelajaran yang diberikan masih terbatas dan dipersingkat. Hal 

ini dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang belum memungkinkan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan waktu yang normal.126  

b) Terkendala pada Media Pembelajaran 

Kekurangan yang kedua yaitu mengalami kendala pada media 

pembelajaran tertentu, sehingga guru harus pandai-pandai 

memanfaatkan media lain yang tersedia, hal ini sebagaimana wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti dengan guru Aqidah Akhlak, sebagai 

berikut: 

“Sarana prasarananya mungkin kalau dari segi media IT-nya 

seperti LCD proyektor kurang, akan tetapi bisa dipakai dengan 

sarana yang lain. Sebenarnya lengkap medianya di sekolah ini, 

akan tetapi ya itu tadi kadang LCD milik sekolah ada kendala 

rusak,  jadi kita manfaatkan media yang ada, ada fasilitas dari 

pondok, tapi kan nggak hanya kelas saya yang memakai. Intinya 

kita harus bisa menyesuaikan ya, dan model pembelajaran ini 

lebih cenderung kepada materi yang penjelasannya berupa teks 

saja, sehingga kegiatan pembelajaran tetap dapat terlaksana 

dengan beberapa tahapan dan waktu yang terbatas itu tadi.”127 

 

Terkendalanya media pembelajaran berupa LCD proyektor 

membuat guru harus mencari cara lain agar kegiatan pembelajaran dapat 

                                                           
125 Nurul Safitri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
126 Observasi di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, 8 Februari 2022. 
127 Farhati Mubarokah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Februari 2022. 
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berjalan seperti yang diharapkan. Guru Aqidah Akhlak menjelaskan 

bahwa dalam model pembelajaran ini lebih cenderung dengan materi 

yang hanya berisi teks saja, tanpa membutuhkan bantuan video, 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dengan beberapa tahap dan 

waktu yang terbatas tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

C. Pembahasan Hasil Temuan 

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai data-data temuan 

yang telah tekumpul dengan menggunakan analisis induktif. Artinya 

menganalisis data-data yang telah terkumpul dan mengadakan kesimpulan. 

Untuk mengetahui data tentang implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 

VIII di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi tahun ajaran 2021/2022, peneliti 

memperoleh data tersebut dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam hal ini pembahasan akan dimulai dengan: 

1. Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022. 

Dalam implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi terdapat beberapa 

langkah-langkah diantaranya: 

a) Perencanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah 
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Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022. 

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan semua 

aktivitas yang akan dilakukan di masa mendatang dalam rangka 

mencapai tujuan. 

Hasil yang didapat oleh peneliti bahwa dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran di SMP Ma’arif Genteng 

Banyuwangi sudah menggunakan sistem Kurikulum 2013. Perencanaan 

yang dibuat oleh guru Aqidah Akhlak sudah baik dan benar serta sesuai 

dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan 

pendekatan yang mencakup 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan. Dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat oleh guru, guru telah merumuskan aktifitas 

apa saja yang nantinya dilakukan oleh siswa ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Pernyataan diatas diperjelas oleh M.Hosnan dalam Fitri dkk 

yang menyatakan bahwa pendekatan saintifik dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami 

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa 

berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi 

searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

76 
 

 

 

tercipta diarahkan untuk mendorong siswa dalam mencari tahu berbagai 

sumber melalui observasi, bukan hanya diberi tahu.128 

Dari hasil dokumentasi, rencana pelaksanaan pembelajaran di 

SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi mengacu pada standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Alokasi waktu juga sudah ditentukan serta sesuai 

dengan yang direncanakan. Langkah-langkah pembelajaran 

memberikan manfaat yaitu memudahkan guru Aqidah Akhlak dalam 

melaksanakan pembelajaran. Sumber belajar dan penilaian juga 

disertakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b) Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two 

Stray pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022. 

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti di 

lapangan, peneliti menemukan data tentang pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi ini 

menggunakan 3 tahapan yaitu pendahuluan, inti dan penutup. 

Pembelajaran berjalan sebagaimana yang telah direncanakan yakni 

sesuai dengan alokasi waktu yang dibuat. Berdasarkan data yng 

diperoleh dari lapangan, dalam mengikuti proses pembelajaran Aqidah 

                                                           
128 Fitri Siti Sundari, Rukmini Handayani dan Yuli Mulyawati, “Implementasi Pendekatan 

Saintifik Berbasis Lesson Study Terhadap Pengembangan Berpikir Kritis Mahasiswa Calon Guru 

Sekolah Dasar,” Jurnal of Science Education and Practice, Vol. 1, No. 1, 2017, 33. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

77 
 

 

 

Akhlak ternyata siswa sangat antusias dan merasa senang dengan model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru Aqidah Akhlak. 

Penyampaian materi Aqidah Akhlak yang dilakukan oleh guru 

yaitu menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray, karena 

model pembelajaran ini lebih banyak menerapkan strategi Pembelajaran 

Berorientasi Pada Siswa (PBAS). Penerapan model pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru ini bertujuan untuk menjadikan siswa lebih aktif. 

Menurut Wina Sanjaya dalam Magdalena dan Shohibul 

menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan 

upaya yang dilakukan oleh guru untuk merealisasikan rancangan yang 

telah disusun baik dalam silabus maupun dalam RPP.129  

Adapun tahapan-tahapan dari proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru yaitu diawali dengan pendahuluan, pendahuluan 

adalah langkah awal yang dilakukan guru agar dekat dengan siswanya, 

hal ini bertujuan agar tercipta lingkungan hubungan yang harmonis, baik 

antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa yang lain. 

Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam, dilajutkan 

dengan berdo’a bersama-sama, setelah itu menanyakan keadaan, 

memeriksa kehadiran dan memberikan motivasi pada siswa. Kemudian, 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Menurut Ralph W. Tyler 

dalam Nini menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu hal 

                                                           
129 Magdalena dan Shohibul Hikayat, “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Jenjang Pendidikan Dasar,” BUNAYYA, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, 42. 
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yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.130 Dalam kegiatan 

belajar mengajar, tujuan pembelajaran menjadi komponen utama yang 

harus dirumuskan oleh guru terlebih dahulu. 

Apabila diperlukan, guru dapat mengulas garis besar materi pada 

pertemuan sebelumnya, selanjutnya guru mengaitkan dengan materi 

yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan agar terbukanya pengetahuan 

siswa terhadap materi yang akan dibahas. Guru menyampaikan terlebih 

dahulu materi yang akan menjadi bahasan secara singkat, pada tahap ini 

guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Selanjutnya 

guru menerapkan model pembelajarankooperatif tipe Two Stay Two 

Stray yang diawali dengan meminta siswa untuk duduk dengan 

kelompok yang telah ditentukan, masing-masing kelompok terdiri atas 

4 siswa, kemudian siswa berdiskusi serta menjawab soal yang telah 

diberikan oleh guru sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

Setelah kegiatan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya selesai, 2 

siswa sebagai perwakilan dari masing-masing kelompok bertugas untuk 

berkunjung mencari informasi ke kelompok yang lain, sedangkan 2 

siswa yang lain bertugas sebagai penerima tamu serta memberikan 

informasi dengan cara menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Setelah 

kegiatan tersebut selesai, 2 siswa yang menjadi perwakilan kembali ke 

tempat masing-masing dengan membawa hasil informasi dari kelompok 

                                                           
130 Nini Ibrahim, Perencanaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis (Jakarta: Penerbit Mitra 

Abadi, 2014), 90. 
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lain. Kemudian tiap-tiap kelompok merumuskan hasil penggaliannya 

yang didapat dari kelompok lain. Selanjutnya kesimpulan yang telah 

dibuat sebagai hasil diskusi final disampaikan oleh 1 siswa yang menjadi 

perwakilan kelompoknya. 

Pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan pada proses 

dan hasil pembelajaran, membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran bersama dengan siswa, melakukan penilaian serta 

memberikan refleksi pada kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, merencanakan pembelajaran remedi dan pengayaan 

sebagai kegiatan tindak lanjut, memberikan tugas dan layanan konseling 

secara individual maupun kelompok yang didasarkan pada hasil belajar 

siswa serta menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya. 

Penggunaan metode maupun model pembelajaran tentunya perlu 

menyesuaikan dengan materi yang hendak diajarkan, karakter siswa 

juga perlu diperhatikan karena dapat membantu siswa meneriman materi 

pembelajaran secara efektif. Maka dari itu, salah satu model 

pembelajaran yang digunakan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray.  

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dimana didalamnya 

menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar presentase keberhasilan implementasi model 
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pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray, namun dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dari awal sampai akhir pembelajaran secara detail.  

c) Evaluasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022. 

Evaluasi merupakan salah satu komponen dalam sistem 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak di SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi merupakan suatu 

kegiatan dalam rangka menentukan nilai serta mengetahui seberapa baik 

tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, dalam evaluasi 

pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di SMP Ma’arif 

Genteng Banyuwangi didapati bahwa tingkat kemampuan yang dicapai 

siswa meningkat dari tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 

2021/2022, salah satu evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi ranah 

kognitif yang diberikan dalam bentuk tes tulis dan tes lisan. 

Sebagaimana pendapat Bloom dalam Ina dkk yang menyatakan 

bahwa segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam 

ranah kognitif. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang 

harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam 
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perbuatan. Ranah kognitif ini terdiri atas enam level, yaitu pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), 

penjabaran (analysis), pemaduan (synthesis), dan penilaian 

(evaluation).131 Evaluasi dalam ranah kognitif di SMP Ma’arif Genteng 

Banyuwangi dilaksanakan melalui tes objektif maupun tes uraian. 

Evaluasi ranah afektif juga menentukan keberhasilan belajar 

siswa, ranah afektif merupakan evaluasi yang mencakup tujuan-tujuan 

yang berhubungan dengan perubahan-perubahan sikap, nilai, perasaan, 

dan minat. Evaluasi dalam ranah afektif bertujuan untuk melihat 

perubahan tingkah laku, etika dan nilai-nilai pada siswa.132  

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti bahwasannya evaluasi 

dalam ranah afektif tercantum pada lembar pengamatan siswa. Pada 

ranah afektif ini, penilaian dilakukan dengan cara bagaimana siswa 

menerima dan menanggapi terhadap apa yang telah diajarkan oleh guru.  

Evaluasi ranah kognitif dan afektif tidak terlepas dari evaluasi 

ranah psikomotorik. Evaluasi ranah psikomotorik di SMP Ma’arif 

Genteng Banyuwangi dinilai melalui praktik serta dilakukan dengan 

menggunakan pengamatan. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan 

siswa mampu dalam memahami setiap materi pelajaran Aqidah Akhlak 

dan dapat mempertahankan nilai yang saat ini telah lebih dari nilai KKM. 

                                                           
131 Ina Magdalena, Nur Fajriyati Islami, Eva Alanda Rasid dan Nadia Tasya Diasty, “Tiga 

Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan,” Jurnal Edukasi dan Sains, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, 

137. 
132 Nini Ibrahim, Perencanaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis (Jakarta: Penerbit Mitra 

Abadi, 2014), 62. 
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2. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022. 

Setiap model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tentunya tidak 

terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut sama halnya dengan 

penerapan model pembelajaran kooperati tipe Two Stay Two Stray di SMP 

Ma’arif Genteng Banyuwangi, kelebihan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Pembelajaran Berpusat pada Siswa 

Kelebihan pertama yang didapatkan oleh guru dari implementasi 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah 

pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Didapati bahwa siswa semakin 

percaya diri, aktif dan mendapatkan kebebasan dalam mengungkapkan 

pendapat dan pemikirannya. Karena pada dasarnya, pembelajaran yang 

di dalamnya menyertakan aktivitas siswa akan berpengaruh pada tingkat 

pemahaman dan keberhasilan belajar siswa. 

Berdasarkan pendapat Sugiyono dalam Reza menyatakan bahwa 

pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat efektif dalam 

meningkatkan keaktifan dan keberhasilan belajar siswa.133 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa harus selalu di dorong agar 

mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk dapat mencapai 

                                                           
133 Reza Rindy Antika, “Proses Pembelajaran Berbasis Student Centered Learning (Studi 

Deskriptif di Sekolah Menengah Pertama Islam Baitul ‘Izzah Nganjuk,” Biokultur, Vol. 3, No. 1, 

Juni 2014, 253. 
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kompetensi yang diharapkan. Siswa dimotivasi dengan cara sering 

melakukan diskusi sehingga siswa berani mengemukakan pendapat 

serta belajar untuk memecahkan masalah. Siswa juga dibiasakan untuk 

dapat menyampaikan atau mempresentasikan pengetahuan yang 

dimilikinya. Siswa juga tidak boleh takut dengan guru, jika siswa 

memiliki ketakutan pada guru maka tidak bisa melakukan diskusi 

dengan nyaman.134 

b) Sarana Interaksi antara Siswa Pondok dengan Siswa Luar Pondok 

Kelebihan yang kedua yaitu memudahkah siswa pondok dalam 

berinteraksi dengan siswa luar pondok. SMP Ma’arif Genteng 

Banyuwangi berada di bawah naungan yayasan Pondok Pesantren 

Bustanul Makmur, di lembaga ini terdapat siswa yang sekaligus menjadi 

santri pondok dan siswa yang bukan santri pondok. Diberlakukannya 

pembagian kelas selama masa pandemi covid-19 mengakibatkan siswa 

cukup kesusahan dalam berinteraksi dan cenderung individual. Melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray yang 

diterapkan guru memberikan kelebihan siswa lebih mudah berbaur, 

berdiskusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya, baik 

dengan kelompoknya sendiri maupun kelompok yang lain. 

Menurut Yakub, Power dan Wan Inn dalam Ananda dan Kurnia 

menyatakan bahwa prinsip penting di dalam berkelompok yaitu adanya 

                                                           
134 Reza Rindy Antika, “Proses Pembelajaran Berbasis Student Centered Learning (Studi 

Deskriptif di Sekolah Menengah Pertama Islam Baitul ‘Izzah Nganjuk,” Biokultur, Vol. 3, No. 1, 

Juni 2014, 256. 
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ketergantungan positif. Suatu kelompok atau suatu komunitas 

merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan sebab memiliki 

keutuhan yang dan yang sama. Interaksi sosial yang terjalin diantara 

siswa akan membentuk suatu ikatan relasi. Relasi dapat dibentuk karena 

adanya interaksi yang terjalin secara terus menerus.135 

Sedangkan kekurangan dari penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray adalah sebagai berikut: 

a) Terbatasnya Jam Pembelajaran 

Kekurangan yang pertama yaitu terbatasnya jam pembelajaran 

yang diberikan. Proses pembelajaran pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray terdiri atas beberapa tahapan, akan 

tetapi pada situasi pandemi covid-19 mengakibatkan pengurangan 

alokasi waktu sehingga kegiatan pembelajaran untuk sementara 

dijalankan dengan sangat terbatas. 

Waktu menjadi suatu ketentuan dalam terselenggaranya proses 

pembelajaran. Menurut Suparman dalam Andi menyatakan bahwa 

menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan siswa penting artinya bagi 

berbagai pihak. Bagi siswa, jumlah waktu itu merupakan petunjuk 

dalam mengelola waktu belajarnya. Sementara itu bagi guru sendiri, 

mengitung jumlah waktu yang digunakan merupakan hal yang penting 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran.136  

                                                           
135 Ananda Wini Rosarian dan Kurnia Putri Sepdikasari Dirgantoro, ”Upaya Guru dalam 

Membangun Interaksi Siswa Melalui Metode Belajar Sambil Bermain,” JOHME, Vol. 3, No. 2, Juni 

2020, 154. 
136 Andi Prastowo, “Urgensi Waktu Belajar dalam Pendidikan Karakter di SD/MI: Studi 
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Waktu menjadi komponen penting dalam mewujudkan 

pembelajaran yang efektif dan maksimal. Maka dari itu, pada situasi saat 

ini guru harus dapat membagi waktu untuk setiap langkah dalam 

pendahuluan, penyajian, dan penutup. Karena pada dasarnya waktu 

belajar yang cukup dan pengarahan yang tepat dari guru akan 

berpengaruh pada keberhasilan belajar siswa. 

b) Terkendala pada Media Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak SMP Ma’arif 

Genteng Banyuwangi masih mengalami kendala pada media 

pembelajaran berupa LCD Proyektor, maka dari itu guru melakukan 

cara lain yaitu dengan memanfaatkan media lain yang tersedia. 

Menurut Hamalik dalam Azhar mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi 

dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi.137 

Akan tetapi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru ini lebih cenderung pada materi yang 

                                                           
Analisis Isi Terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahum 2017,” AL IBTIDA: Jurnal Pendidikan Guru 

MI, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, 133. 
137 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 19-20. 
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pembahasannya berisi teks saja dan tidak memerlukan bantuan video, 

sehingga pembelajaran yang melalui beberapa tahapan tersebut tetap 

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah 

Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray di 

Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi sudah berjalan 

dengan baik meskipun belum sepenuhnya maksimal. Dalam hal 

perencanaan, guru selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. RPP yang dibuat oleh guru juga sudah baik dan sesuai 

dengan prosedur dari pemerintah dengan menggunakan Kurikulum 2013. 

Dalam pelaksanaan  pembelajaran Aqidah Akhlak ada beberapa tahapan 

yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup yang didalamnya guru 

menerapkan strategi Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) 

dan menggunakan metode diskusi, kerja kelompok, prensentasi dan tanya 

jawab dengan menggunakan teknik dan taktik pembelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan siswa. Pada evaluasi pembelajaran Aqidah Akhlak 

menggunakan evaluasi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Dalam ranah kognitif dilakukan melalui tes tulis dan tes lisan, dalam ranah 

afektif dilakukan melalui sikap dan tingkah laku, dan ranah psikomotorik 

dilakukan melalui praktik. 
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2. Kelebihan dari implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Ma’arif Genteng Banyuwangi yaitu pembelajaran 

berpusat pada siswa sehingga menjadikan menjadi lebih aktif, percaya diri 

serta bebas dalam mengungkapkan pendapat dan sarana interaksi antara 

anak pondok dengan anak luar pondok. Sedangkan kekuranganya yaitu 

terbatasnya jam pembelajaran dan terkendala pada media pembelajaran. 

B. Saran 

1. Bagi Guru 

Kompetensi guru Aqidah Akhlak dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Aqidah Akhlak 

harus terus ditingkatkan serta lebih kreatif dalam mengembangkan 

potensi siswa dan lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

Selalu semangat dalam menuntut ilmu dan giat belajar agar dapat 

mencapai target setiap model pembelajaran yang diadakan lembaga 

pendidikan serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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LAMPIRAN 2 

MATRIK PENELITIAN 

 

JUDUL VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 
METODE PENELITIAN 

FOKUS 

PENELITIAN 

Implementasi 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif 

Tipe Two Stay 

Two Stray 

pada Mata 

Pelajaran 

Aqidah Akhlak 

Kelas VIII di 

SMP Ma’arif 

Genteng 

Banyuwangi 

Tahun Ajaran 

2021/2022 

1. Model 

Pembelajaran 

Kooperatif 

Tipe Two 

Stay Two 

Stray 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prinsip 

Penggunaan 

 

 

 

 

 

 

2. Kelebihan dan 

Kekurangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kemampuan Kerja 

Tim 

2. Kemampuan Berpikir 

Kritis 

3. Motivasi dan Hasil 

Belajar 

 

Kelebihan: 

1. Dapat diterapkan 

pada semua kelas 

2. Lebih berorientasi 

pada keaktifan 

3. Menambah rasa 

percaya diri siswa 

4. Kemampuan 

berbicara siswa dapat 

ditingkatkan 

 

 

Data primer: 

Informan: 

1. Kepala 

SMP 

Ma’arif 

2. Guru Mata 

Pelajaran 

Akidah 

Akhlaq 

3. Siswa SMP 

Ma’arif 

 

Data sekunder: 

1. Buku  

2. Jurnal 

3. Internet 

1. Pendekatan Penelitian: 

Kualitatif 

 

2. Jenis Penelitian: 

Kualitatif Deskriptif 

 

3. Lokasi Penelitian: 

SMP Ma’arif Genteng 

Banyuwangi 

 

4. Penentuan Informan: 
Teknik Purposive 

Sampling 

 

5. Metode pengumpulan 

data: 
a. Wawancara 
b. Observasi 
c. Dokumentasi 

1. Bagaimana 

Implementasi 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Two Stay Two 

Stray pada 

Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak 

Kelas VIII di 

SMP Ma’arif 

Genteng 

Banyuwangi? 

 

2. Apa saja 

Kelebihan dan 

Kekurangan 

Implementasi 

Model 
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2. Mata 

Pelajaran 

Aqidah 

Akhlak 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Tahapan 
 

 

 

 

 

 
 

1. Fungsi Mata 

Pelajaran 

Aqidah Akhlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekurangan: 

1. Waktu yang 

dibutuhkan lebih 

lama 

2. Butuh persiapan 

materi dan tenaga 

3. Suasana kelas 

cenderung gaduh 

 

1. Persiapan 

2. Presentasi Guru 

3. Kegiatan Kelompok 

4. Formalisasi 

5. Evaluasi Kelompok 

 

 

1. Menuntun dan 

Mengemban Dasar 

Ketuhanan yang 

dimiliki Manusia 

Sejak Lahir 

2. Memberikan 

Ketenangan dan 

Ketentraman Jiwa 

6. Analisis data 

a. Reduksi Data 

b. Penyajian Data  

c. Penarikan 

Kesimpulan  

 

7. Keabsahan data 

a. Triangulasi teknik 

b. Triangulasi sumber 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Two Stay Two 

Stray pada 

Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak 

Kelas VIII di 

SMP Ma’arif 

Genteng 

Banyuwangi? 
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2. Tujuan Mata 

Pelajaran 

Aqidah Akhlak 

 

 

 

 

  

3. Ruang Lingkup 

Aqidah Akhlak 

3. Memberikan 

Pedoman Hidup yang 

Pasti 

 

1. Memperkenalkan 

Kepercayaan yang 

Benar 

2. Memperkenalkan 

tentang Iman dan 

Beramal Baik 

 

1. Aqidah Akhlak 

terhadap Allah 

2. Aqidah Akhlak 

terhadap Manusia 
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LAMPIRAN 3 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

A. Letak Geografis Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng merupakan lembaga 

pendidikan di bawah naungan yayasan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. 

Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng terletak di Jl. KH. Djunaidi 

Asymuni, No. 23, Kebunrejo, Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten 

Banyuwangi. Adapun batas-batas Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

adalah: 

a. Sebelah Barat : Jalan Raya 

b. Sebelah Selatan : Rumah Warga 

c. Sebelah Timur : Rumah Warga 

d. Sebelah Utara : Rumah Warga138 

B. Struktur Kepengurusan Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

STRUKTUR KEPENGURUSAN SMP MA’ARIF GENTENG 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

NO NAMA NUPTK 

TEMPAT 

TANGGAL 

LAHIR 

JABATAN 

1 Umi Nadirotul Laili, S.Ag 1347 7556 5430 0003 BWI, 27-08-1975 Kepala 

Sekolah 

2 Drs. Sulaiman 5239 7426  4420 0013 BWI, 09-07-1964 Pembina 

3 Syahrawi, S.Pd 2038 7386 4020 0005 BWI, 27-06-1961 Pembina 

4 H. Abd. Qadir M, B.A 1956 7356 3720 0012 BWI, 24-06-1957 Komite 

5 Muzdalifah, S.Pd.I 5740 7546 5530 0022 BWI, 08-04-1976 
Wakil 

Kepala 

Sekolah 

                                                           
138 SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, “Letak Geografis SMP Ma’arif,” 7 Februari 2022. 
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6 Siti Alviah, S.Pd 8347 7556 5630 0013 BWI, 15-10-1977 
Waka 

Sarpras & 

Humas 

7 Hidayatul Laili 2953 7686 6921 0022 BWI,21-06-1990 Waka 

Kesiswaan 

8 Lu’luul Maknunah, S.Pd 8844 7676-6820042 BWI, 12-05-1989 Waka 

Kurikulum 

9 Farhati Mubarokah, S.Pd.I 0961 7606 6130 0042 BWI, 29-06-1982 Ka. 

Perpustakan 

10 Tusi Wulandari, S.Pd 5143 7656 6521 0013 BWI, 11-08-1987 
Bendahara 

Sekolah/Ka. 

Lab 

NO NAMA NUPTK 

TEMPAT 

TANGGAL 

LAHIR 

JABATAN 

1 
Ibnu Permadi Listianto, 

S.Pd 
- BWI, 09-04-1993 

Guru/Wali 

Kelas VII A 

2 Riyan Nur Hartanto, A.Md - BWI, 18-05-1983 
Guru/Wali 

Kelas VII B 

3 Nurus Shobah, S.Pd - 
Lamongan, 14-

01-1996 

Guru/Wali 

Kelas VIII 

A 

4 Siti Fitriyah, S.S - BWI, 04-04-1995 

Guru/Wali 

Kelas VIII 

B 

5 Iin Finarika, S.Pd - - 
Guru/Wali 

Kelas IX 

6 M. Arif - BWI, 25-09-1994 
Tenaga 

Didik 

7 Sagnofa Nabila Ainiyah P - BWI, 15-11-1999 
Tenaga 

Didik 
 

Perkembangan Jumlah Siswa 4 Tahun Terakhir si 

Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 
 

NO 
TAHUN 

PELAJARAN 

KELAS 

VII 

KELAS 

VIII 

KELAS 

IX 
JUMLAH 

1 2018-2019 44 33 49 125 

2 2019-2020 73 45 33 167 

3 2020-2021 59 63 45 167 

4 2021-2022 65 62 63 190 

Sumber: Dokumentasi SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi.139 

                                                           
139 SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, “Struktur Kepengurusan SMP Ma’arif,” 7 Februari 

2022. 
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C. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Pengembangan serta tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu 

dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, era informasi, berubahnya 

kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memicu sekolah 

untuk merespon tantangan sekaligus peluang tersebut. Sekolah Menengah 

Pertama Ma’arif Genteng memiliki citra moral yang menggambarkan profil 

sekolah yang diinginkan di masa mendatang dan diwujudkan dengan visi 

berikut: 

1. Visi 

Adapun visi Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng sebagai 

berikut: 

“Menjadikan sekolah unggul dalam prestasi, teladan dalam bersikap dan 

bertindak, memiliki kesadaran kritis, dan berwawasan Ahlussunnah Wal 

Jama’ah.” 

Indikator Visi: 

a. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sosial dan budaya. 

b. Melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan Ahlusunnah 

Wal Jama’ah. 

c. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Melaksanakan akhlak yang baik dan tata krama dan kesantunan dalam 

sikap, bahasa dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Lulusan mampu berkompetisi dengan sekolah lain untuk diterima di 

SMA/SMK favorit. 
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2. Misi 

Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng memiliki misi sebagai 

berikut: 

a. Menciptakan tamatan yang berkualitas. 

b. Membentuk generasi yang bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri dan 

bertanggung jawab. 

c. Menciptakan generasi yang memiliki kesadaran kritis, cerdas, kreatif 

dan terampil. 

d. Meningkatkan pengetahuan keagamaan bagi peserta didik. 

e. Membentuk generasi yang berpegang teguh dan melaksanakan ajaran 

Ahlusunnah Wal Jama’ah ala An-Nahdliyah. 

f. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan keagamaan dan nilai-nilai 

Pancasila bagi peserta didik. 

g. Meningkatkan kepedulian sosial dan budaya bagi peserta didik. 

h. Melaksanakan pembelajaran dengan metode CTL, pendekatan belajar 

tuntas, pendekatan pembelajaran individual (standar proses). 

i. Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan minimal sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan. 

j. Menyelenggarakan sistem penilaian yang dilaksanakan oleh guru dan 

oleh sekolah dengan baik. 

k. Melaksanakan pembinaan peserta didik secara kompetitif. 

l. Menyelenggarakan program ektrakurikuler dengan optimal. 
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3. Tujuan Sekolah 

Mengacu dan menyelaraskan pada tujuan yang telah digariskan 

dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Penyelenggaraan 

pendidikan senantiasa diarahkan agar peserta didik: 

a. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas. 

b. Dapat melaksanakan kegiatan ibadah, membaca Al-Qur’an dengan 

tekun dan benar, serta mampu mengikuti dan mengembangkan pada 

kompetisi keagamaan. 

c. Tumbuhnya sikap mental siswa yang cerdas, berkepribadian Indonesia 

khususnya nilai-nilai luhur budaya dan berakhlakul karimah sesuai 

dengan wawasan Ahlusunnah Wal Jama’ah. 

d. Memiliki keterampilan, bakat, mandiri dan sikap kebersamaan. 

e. Menuju hidup sehat, berkualitas dan memiliki sikap peduli terhadap 

lingkungannya. 

f. Membangun budaya organisasi berkomitmen tinggi pada tanggung 

jawab, disiplin, tertib berprestasi untuk peningkatan mutu sekolah. 

g. Mengaktifkan dan mengefektifkan sumber belajar perpustakaan dan 

akses internet untuk meningkatkan kompetensi keterampilan dan luasan 

wawasan mendukung prestasi belajar. 

h. Terselenggaranya kegiatan apresiasi dan kreasi seni Islam setiap tahun 

untuk mengeksplorasi potensi siswa bernilai edukatif dan ekonomis.140 

                                                           
140 SMP Ma’arif Genteng Banyuwangi, “Visi, Misi dan Tujuan SMP Ma’arif,” 7 Februari 

2022. 
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LAMPIRAN 4 

PEDOMAN LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

AQIDAH AKHLAK 

Selasa, 8 Februari 2022 di Kelas VIII A 

No. Aspek yang Diamati 
Nilai 

SB B C K 

Kegiatan Awal 

1 Merencanakan proses belajar mengajar √    

2 
Melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

dengan siswa  
 √   

3 
Memberi motivasi yang dapat membangkitkan 

minat belajar siswa 
 √   

4 
Mengaitkan apersepsi dengan materi 

pembelajaran 
  √  

5 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 
 √   

Kegiatan Inti 

1 

Menyampaikan materi pembelajaran dengan 

bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh 

siswa 

 √   

2 Menguasai materi pembelajaran   √  

3 

Membagi peserta didik menjadi beberapa 

kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4 

siswa 

√    

4 

Guru memberikan pokok bahasan untuk 

dibahas bersama anggota kelompoknya 

masing-masing 

 √   

5 

Guru memperhatikan aktivitas diskusi siswa, 

agar seluruh siswa dapat terlibat aktif dalam 

kegiatan diskusi 

 √   

6 

Memperhatikan kegiatan peserta didik dalam 

menerapkan model pembelajaran Two Stay 

Two Stray. Siapa saja yang bertamu dan 

menetap agar diskusi berjalan sesuai rencana 

yang ditetapkan 

 √   
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7 

Memperhatikan setiap kelompok yang akan 

membagikan hasil kerja dan informasi mereka 

kepada tamu dari kelompok lain 

 √   

8 

Memperhatikan setiap kelompok yang akan 

memohon diri dan melaporkan hasil temuan 

dari kelompok lain 

 √   

9 
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil kerja setiap kelompok 
 √   

10 
Mengoptimalkan interaksi antar siswa dengan 

pendidik melalui kerja kelompok 
  √  

11 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
 √   

Kegiatan Penutup 

1 

Membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan pembelajaran yang telah 

berlangsung  

 √   

2 

Memberikan motivasi kepada siswa untuk 

berlatih dan meningkatkan keterampilan 

berbicara 

  √  

3 Berdo’a dan menutup pembelajaran √    
 

Keterangan: 

SB : Sangat Baik 

B : Baik 

C : Cukup 

K : Kurang 
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PEDOMAN LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

AQIDAH AKHLAK 

Selasa, 1 Maret 2022 di Kelas VIII B 

No. Aspek yang Diamati 
Nilai 

SB B C K 

Kegiatan Awal 

1 Merencanakan proses belajar mengajar  √   

2 
Melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

dengan siswa  
 √   

3 
Memberi motivasi yang dapat membangkitkan 

minat belajar siswa 
   √ 

4 
Mengaitkan apersepsi dengan materi 

pembelajaran 
  √  

5 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 
 √   

Kegiatan Inti 

1 

Menyampaikan materi pembelajaran dengan 

bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh 

siswa 

 √   

2 Menguasai materi pembelajaran   √  

3 

Membagi peserta didik menjadi beberapa 

kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4 

siswa 

 √   

4 

Guru memberikan pokok bahasan untuk 

dibahas bersama anggota kelompoknya 

masing-masing 

 √   

5 

Guru memperhatikan aktivitas diskusi siswa, 

agar seluruh siswa dapat terlibat aktif dalam 

kegiatan diskusi 

  √  

6 

Memperhatikan kegiatan peserta didik dalam 

menerapkan model pembelajaran Two Stay 

Two Stray. Siapa saja yang bertamu dan 

menetap agar diskusi berjalan sesuai rencana 

yang ditetapkan 

  √  

7 

Memperhatikan setiap kelompok yang akan 

membagikan hasil kerja dan informasi mereka 

kepada tamu dari kelompok lain 

 √   
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8 

Memperhatikan setiap kelompok yang akan 

memohon diri dan melaporkan hasil temuan 

dari kelompok lain 

  √  

9 
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil kerja setiap kelompok 
 √   

10 
Mengoptimalkan interaksi antar siswa dengan 

pendidik melalui kerja kelompok 
  √  

11 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
 √   

Kegiatan Penutup 

1 

Membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan pembelajaran yang telah 

berlangsung  

  √  

2 

Memberikan motivasi kepada siswa untuk 

berlatih dan meningkatkan keterampilan 

berbicara 

  √  

3 Berdo’a dan menutup pembelajaran √    
 

Keterangan: 

SB : Sangat Baik 

B : Baik 

C : Cukup 

K : Kurang 
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Responden Kepala Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Nama   : Umi Nadirotul Laili, S.Ag. 

Tanggal Wawancara : 31 Januari 2022 

Jabatan   : Kepala Sekolah 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana peran sekolah dalam mewadahi guru MGMP dalam proses 

penerapan metode dan model pembelajaran bagi setiap guru? 

2. Model dan metode apa saja yang digunakan oleh guru? 

3. Beberapa metode yang telah diterapkan diantaranya yakni Card Short, Mind 

Mapping, Talking Stick dan Two Stay Two Stray. Bagaimana dampak dari 

penerapan model pembelajaran tersebut? 

4. Bagaimana kelengkapan perangkat dan media pembelajaran bagi para guru? 

5. Bagaimana kelengkapan perangkat pembelajaran dari guru PAI? 

6. Bagaimana kemampuan guru dalam penggunaan media pembelajaran? 

7. Bagaimana kompetensi yang dimiliki guru di SMP Ma’arif Genteng 

khususnya guru mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

8. Bagiamana peran guru dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasian dan evaluasi pembelajaran khususnya pembelajaran 

Aqidah Akhlak di SMP Ma’arif Genteng? 

9. Bagaimana cara kepala sekolah dalam memonitoring pelaksanaan 

pembelajaran di SMP Ma’arif Genteng? 

 

Jawaban: 

1. Kepala sekolah tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mendorong dan memotivasi guru-guru untuk mengikuti MGMP, karena 

MGMP ini merupakan wadah untuk mapel sehingga guru-guru itu bisa 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

108 
 

 

 

memiliki pengalaman, memiliki teman untuk berbagi, sharing dalam mapel 

yang diampunya misalnya dalam pembuatan RPP, silabus, atau pelatihan-

pelatihan itu biasanya MGMP, Kepala sekolah sangat mendukung dengan 

cara pelatihan-pelatihan tentang model ataupun metode terkini tentang 

pembelajaran. Misalnya yang terbaru tentang prototype, biasanya di MGMP 

itu ada pelatihannya sehingga guru-guru wajib ikut dan wajib mendorong, 

karena kalau tidak ada peran Kepala sekolah tidak mendorong otomatis guru 

itu tidak akan berangkat atau datang mengikuti kegiatan tersebut, tapi yang 

terpenting satu, ia tidak berbenturan dengan jam mengajar, sehingga jam 

mengajar tersebut tidak kosong. Kepala sekolah menjadi kunci utama, 

maksudnya mendorong untuk guru-guru itu mengikuti, disini kan yang jalan 

MGMP nya itu PAI sama BK, dua itu yang biasanya yang sering banyak 

pelatihan-pelatihan.  

2. Ya yang biasanya dipakai itu K-13, kalau sekarang kan Merdeka Belajar, 

kan kita setiap apa ya, setiap tahun itu kadang ada metode ada model 

tersendiri, kalau yang sekarang itu kan Merdeka Belajar yang terbaru kan 

yang Prototype itu, makanya kalau itu guru-guru sudah mengikuti karena 

sudah terinput di Dapodik di Kemendikbud itu ada kegiatan apa namanya, 

guru-guru itu ikut di pelatihan lewat Dapodik, ada Merdeka Belajar, ada 

Prototype dan kami juga memberikan motivasi untuk guru-guru ikut dan 

biasanya juga program kurikulum sekolah itu maka juga, guru-guru yang 

tidak bisa di apa, misalnya di pembuatan media belajar, maka kita akan 

memberikan pelatihan guru-guru tentang media belajar atau nggak sekarang 

ada metode terbaru yaitu model pembelajaran Prototype yang belum bisa 

maka guru-guru wajib mengikuti lewat Dapodik lewat MGMP, nanti ketika 

praktiknya kok masih belum bisa, nanti kita mengadakan pelatihan, itu 

biasanya di munculkan di program kurikulum. 

3. Itu karena kalau yang kemarin kan masih masa pandemi, anak-anak tidak 

tatap muka, mungkin kalau card short kurang, karena itu pakai kartu kan, 

lebih banyak ke offline nya. Tapi kalau sekarang sudah bisa pembelajaran 

tatap muka, maka penggunaan model pembelajaran itu bagus, bisa 
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dipraktikkan apalagi jika materi-materi itu di jam terakhir biasanya anak-

anak ngantuk, maka perlu adanya model pembelajaran yang menggunakan 

media, kayak card short dan Two Stay Two Stray tadi, anak-anak sehingga 

bisa teralihkan dari metode pembelajaran yang monoton, yang hanya 

terfokus pada guru saja, tapi kita lebih banyak ke anak-anak yang bermain, 

yang bergerak, yang melakukan, mengajak anak-anak bisa lebih aktif bisa 

dengan kartu, bisa dengan permainan game soal. Biasanya juga kita berikan 

contohnya secara langsung, karena dengan begitu anak-anak otomatis 

bersemangat, tidak ngantuk, karena disini kebanyakan 80% anak pondok. 

Nah, di pondok kan nanti setelah pembelajaran dia juga punya banyak 

tagihan, kegiatan sampai jam 11 malam sehingga pembelajaran kalau 

disekolah hanya monoton, hanya guru yang memberikan ceramah, itu pasti 

akan mengantuk. Tapi kalau dengan metode-metode yang telah disebutkan 

tadi, itu lebih mengena. 

4. Untuk kelengkapan ya, kalau disini kita kalau untuk mata pelajaran PAI itu 

kan alhamdulillah untuk guru PAI disini semua sudah sertfikasi sehingga 

untuk disini karena PAI itu dibawah naungan Departemen Agama tetapi 

sekolah kita SMP itu dibawah naungan Diknas sehingga memiliki 2 

pengawas, pengawas Depag sama pengawas Diknas. Pengawas Depag ini 

lebih kepada dia tagihannya perangkat pembelajaran, misalnya seperti RPP, 

Silabus, Promes, Prota itu akan diminta karena itu juga membantu. Selain 

itu nanti per 6 bulan sekali ada supervisi dari Kepala Sekolah, nanti dibantu 

kurikulum ataupun guru-guru yang senior turut memantau para guru atau 

cara guru mengajar dikelas misalnya metodenya bagaimana, sesuai ndak 

dengan RPP nya. Tentunya untuk media pembelajaran biasanya guru-guru 

itu akan melihat materinya, kalau fiqih ya lebih banyak ke praktek, kayak 

kemarin kita sudah punya manekin untuk praktek shalat jenazah, jadi misal 

materinya wudhu ya kita langsung praktek, dan ini nantinya termasuk dalam 

penilaian psikomotorik. Kalau Al-Qur’an hadis lebih banyak ke tagihan 

hafalannya jadi nanti untuk menerangkannya mungkin perlu dengan 

penggunaan media pembelajarannya, tapi untuk tagihannya kita punya buku 
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prestasi, buku prestasi itu adalah buku untuk meminta tagihan hafalan 

kepada anak-anak, itu biasanya dalam buku prestasi itu semua mata 

pelajaran, fiqih, aqidah akhlak, sama qurdis itu, tentunya tagihan tiap-tiap 

kelas itu berbeda, sesuai dengan materi yang ada di kelas tersebut. Misalnya 

bacaan-bacaan sholat jenazah, bacaan shalat fardhu, ayat-ayat yang menjadi 

cakupan pada materi aqidah akhlak, itu ada tagihannya dalam bentuk buku 

prestasi. Memang karena kita juga basicnya, apa namanya, sekolah dibawah 

naungan pesantren jadi memang lebih banyak agamanya. 

5. Iya, lengkap. Ya itu tadi, justru guru PAI disini itu dia memiliki 3 pengawas, 

pertama dari Kepala Sekolah dan guru, kedua dari Diknas, dan ketiga dari 

Depag. Justru malah yang dari Depag itu diminta, karena dia kan sudah 

sertfikasi maka wajib menunjukkan RPP itu nanti akan di tanda tangani oleh 

pengawas, jadi Kepsek tanda tangan, pengawas juga tanda tangan. Jadi 

perangkat pembelajaran yang paling lengkap itu adalah guru PAI karena 

memiliki 3 pengawas itu, dan pengawas Depag itu hanya fokus pada guru 

PAI itu, beda dengan pengawas Diknas yang mengawasi kepada seluruh 

guru baik mata pelajaran PAI maupun mata pelajaran yang lainnya. 

Perangkat pembelajaran itu nantinya diminta pada tiap semester (6 bulan 

sekali), setelah dapat tanda tangan dari pengawas nanti kan ada yang 

dikumpulkan di sekolah dan ada yang dipegang sendiri, karena nanti 

kurikulum juga minta sebagai bukti fisik, juga untuk kelengkapan dokumen 

ketika akreditasi. 

6. Kalau kemampuan guru, ya kita karena rata-rata guru yang disini terutama 

guru PAI sudah hampir 20 tahun mengajar, kan juga sudah sertifikasi, 

bahkan juga sudah sering ikut pelatihan-pelatihan maka sudah mampu, 

apalagi sekarang lebih ke IT kan ya mbak, guru-guru sekarang sudah bisa 

lah, kita sekarang kan kayak ujian kemarin ada yang menggunakan google 

form ketika online, guru-guru sekarang kita tidak pernah membeli soal dan 

guru-guru wajib membuat soal sendiri plus kisi-kisinya. Dan mungkin ini 

masih rencana di tahun depan, kita membuat modul pembelajaran sendiri, 

jadi tidak menggunakan LKS yang beli seperti sekarang. Jadi rencana 
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kedepannya kita tidak memakai LKS, tapi modul yang sesuai dengan 

keadaan lembaga disini, karena itu otomatis akan melatih guru, modul 

pembelajaran memang berat, saya yakin guru-guru membuat soal sendiri 

saja itu sudah berat, tapi alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 2 tahun, 

sudah terbiasa, awalnya berat tapi lama-lama pasti akan terbiasa. 

7. Untuk kompetensi itu memang otomatis kita akan memberikan guru-guru 

itu pelatihan, pelatihan ketika apa yang dalam evaluasi supervisi itu, guru-

guru itu kelemahannya dalam hal apa, misalnya dibidang pembuatan RPP, 

maka otomatis kita akan membuat pelatihan tentang RPP, kalau sekarang 

kan RPP itu mesti kan setiap tahun berubah-ubah, dari K-13 kemudian 

sekarang prototype, ada lagi merdeka belajar itu kita juga mengikutkan 

sekolah kita festival merdeka belajar dan inovasi. Memang saya selalu 

mengikutkan sekolah untuk ikut serta pada ajang kompetisi agar guru-guru 

terbiasa dan bisa berkompetisi, kita juga mengajukan guru-guru untuk 

mengikuti guru penggerak, nantinya dia akan mengikuti pelatihan walaupun 

online. Intinya guru-guru diajak untuk mengikuti kompetisi baik pelatihan 

maupun perlombaan, misalnya lomba media pembelajaran yang inovatif. 

8. Di SMP Ma’arif ya untuk sekolah kita ada guru pamong, guru pamong itu 

kan intinya bimbingan, bisa bimbingan tentang materi pembelajaran yang 

sekiranya anak-anak tidak bisa apa, maka akan dibimbing. Nah, setiap guru 

itu membawai 12 siswa untuk dibimbing kaitannya dengan pembelajaran, 

kepribadian maupun mental mereka. Anak-anak SMP itu kan butuh diajari 

keberanian, makanya diikutkan perlombaan juga biar anak-anak itu bisa 

berani dan biasanya juga evaluasinya nanti 6 bulan sekali ketika ada 

supervisi itu dan pada saat itu biasanya ada pengawas juga Depag dan 

Diknas, itu biasanya ada pembinaan. Terkait dengan kemampuan, 

alhamdulillah daya pemahaman anak-anak sangat baik sehingga mereka 

bisa menguasai materi pelajaran khususnya Aqidah Akhlak. Apalagi zaman 

sekarang sudah canggih ya, jadi lebih memudahkan siswa dalam kegiatan 

belajarnya. Intinya pola pikir dan penyerapan siswi pada tahun ini sangat 

baik mbak. 
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9. Biasanya dengan adanya supervisi itu, biasanya juga saya akan ke kelas-

kelas, memonitoring dan melihat cara mengajar guru-guru, tapi biasanya di 

supervisi itu saya akan melihat RPP, jadi jadwalnya disesuaikan dengan 

RPP nya saya akan masuk ke kelas, tentang kerapihan, tentang proses 

pembelajaran dan juga biasanya saya akan minta pendapat sesama guru, 

minta pendapat dari siswa, misalnya guru ini cara mengajarnya bagaimana? 

Nanti ketika itu ada kekurangan, kita akan panggil sendiri dan kita akan 

disampaikan kekurangannya apa tapi kita juga akan memberikan masukan, 

karena supervisi itu bukan menjudge, tapi ketika guru ini tidak bisa, jalan 

keluarnya bagaimana. Nah, nanti ketika ketemu rata-rata dia lemah dibidang 

apa, kita akan mendatangkan tutor dan bisa mengadakan pelatihan.  

B. Responden Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Sekolah Menengah 

Pertama Ma’arif Genteng 

Nama   : Farhati Mubarokah, S.Pd.I. 

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2022 

Guru Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak 

Tempat Wawancara : Ruang Perpustakaan 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah model pembelajaran Two Stay Two Stray sudah diterapakan pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

2. Model dan Metode apa saja yang biasa digunakan pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak? 

3. Bagaimana perencanaan implementasi model pembelajaran Two Stay Two 

Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

4. Apakah Ibu selalu mempersiapkan RPP sebelum proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung? 

5. Apakah RPP mata pelajaran Aqidah Akhlak sudah sesuai dengan 

Kurikulum 2013? 
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6. Bagaimana pelaksanaan implementasi model pembelajaran Two Stay Two 

Stray pada mata pelajaran Aqidah Akhlak yang dimulai dari kegiatan awal, 

inti dan penutup? 

7. Bagaimana bentuk evaluasi dan teknik penilaian yang digunakan? 

8. Apa saja kelebihan implementasi model pembelajaran Two Stay Two Stray 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

9. Apa saja kelebihan implementasi model pembelajaran Two Stay Two Stray 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

 

Jawaban: 

1. Iya, sudah. 

2. Untuk yang disini karena itu mondok jadi anak-anak itu medianya pun tidak 

memakai yang seperti di sekolah lain ya, disini banyak media dan semua 

media yang ada itu diberdayakan. Untuk metodenya pun ya kita 

menyesuaikan dan melihat dulu materinya, jadi nggak harus pakai ini pakai 

itu dan yang lain sebagainya. Untuk metode yang sudah diterapkan disini 

itu ya Two Stay Two Stray itu, Peta Konsep itu juga sudah, Mind Mapping 

itu juga sudah tetapi tidak terlalu sering, insyaallah sudah menerapkan 

semua metode tetapi tidak selalu dilakukan ya, karena itu tergantung waktu 

juga dan kita tentunya harus menyesuaikan antara metode dan materi juga 

ya. 

3. Perencanaannya tentunya sudah saya sesuaikan dengan prosedur model 

pembelajaran TSTS ya mbak, sudah cukup bagus, menyesuaikan dengan 

RPP yang sudah ada, mempersiapkan soal-soal untuk anak-anak, dan 

pelaksanaannya jadi lebih terarah, insyaallah semuanya sudah lengkap 

mbak. 

4. Iya, untuk RPP ini biasanya langsung bikin jadi satu di awal semester dan 

disesuaikan dengan silabus ya mbak, jadi gak bisa satu kali buat, satu kali 

buat itu enggak, jadi langsung misalkan di awal buat dulu masing-masing 

bab nya itu, ditentukan juga metode dan model pembelajaran apa saja yang 

digunakan, terus nanti diterapkan pada tiap-tiap pertemuannya. 
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5. InsyaAllah sudah, beberapa tahun ini sudah menerapkan K-13 ya mbak, 

apalagi habis ini sudah ganti lagi ya, untuk sekarang masih K-13 dan akan 

beranjak ke prototype. 

6. Sebelum situasinya seperti ini, alokasi waktu untuk pembelajarannya masih 

normal, nah setelah keadaannya sekarang kayak gini, dipangkas jadi 2 x 30 

menit, jadi ya harus pinter-pinter cari cara gimana dalam waktu singkat itu 

materi pembelajaran tetap tersampaikan secara maksimal ke anak-anak. 

Untuk kegiatan pendahuluan, pastinya sebelum pembelajaran itu saya sama 

anak-anak berdo’a bersama, setelah itu nanya kabar mereka, kan rata-rata 

mereka anak pondok, kegiatannya sampek malem, jadi kadang masih pagi 

itu ada aja yang udah ngantuk, saya ajak guyon dikit-dikit, terus tak 

lanjutkan dengan ngasih pertanyaan materi minggu lalu, ngetes mereka 

masih ingat apa endak, biar mereka terbiasa ndak ngelupain materi yang 

sudah dibahas. Untuk kegiatan intinya, anak-anak harus tetap diterangkan 

ya mbak, jadi guru harus tetap menjelaskan itu tadi, tidak terlepas dari 

metode ceramah yang kemudian digabungkan dengan metode dan model 

lain yang bisa diterapakan bersama dengan siswa. Jadi saya jelaskan poin-

point nya saja, sepintas lah, saya ajak anak-anak baca dalil-dalil yang tertera 

di materi karena nanti dalil-dalil itu juga buat setoran hafalan, kalau dirasa 

udah cukup saya lanjut tanya jawab sama anak-anak. Nah, Sebelumnya saya 

bentuk kelompok dulu mbak, masing-masing kelompok itu ada 4 siswa, jadi 

nanti dalam satu kelompok itu mereka punya tugas sendiri-sendiri, yang 2 

anak ini nanti nyari informasi ke kelompok yang lain, nah 2 anak yang lain 

ini stay ndek tempatnya buat memberikan informasi, kayak menjelaskan 

hasil diskusi kelompoknya gitu ke teman-teman dari kelompok lain yang 

bertugas nyari informasi itu. Setiap soal yang yang saya berikan itu beda-

beda antara kelompok satu dengan yang lainnya, sehingga guru itu harus 

benar-benar mempersiapkan betul dan tahu batas-batas materinya pada 

pertemuan hari itu. Misalnya kelompok 1 diberikan soal mengenai 

husnudzan dan bagaimana dalilnya, kelompok 2 diberikan soal tentang 

tawadhu’, bagaiamana dalilnya, dan kelompok-kelompok selanjutnya itu 
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soalnya juga udah beda lagi. Kalau pengerjaan soalnya pasti ada durasi 

waktunya, apalagi jam pembelajaran masih belum normal karena keadaan 

sekarang ini, jadi guru harus pintar-pintar manage waktu dan materinya 

tetap tersampaikan. Apa ya, Anak-anak itu kalau menurut saya cenderung 

tanggap mbak, disini kan muridnya itu cewek semua, ngondisikannya itu 

ndak terlalu susah, manut-manut lah, jadi ketika pengerjaan soal selesai, 

saya minta untuk mencari informasi dan menyebar ke kelompok lain, 

mereka sudah menentukan siapa yang berkeliling, siapa yang tetap di tempat 

buat menjelaskan. Selama kegiatan itu tentunya tidak lepas dari pantauan 

saya, ketika mereka berkeliling pasti kelihatan bagaimana cara mereka 

menjelaskan, ini juga salah satu cara buat mengasah kepercayaan diri 

mereka, dimulai dari menjelaskan ke sesama teman dulu. Dan saya juga bisa 

lihat anak-anak yang mendapat tugas mencari informasi itu benar-benar 

mendengarkan penjelasan dari temannya apa ndak, biasanya saya memantau 

mereka dengan melihat hasil catatan yang mereka dapat dari penjelasan 

teman-teman dari kelompok lain. Ketika kegiatan mencari informasi selesai, 

kembali ke kelompok awal dan merumuskan informasi yang didapat, satu 

siswa menjadi perwakilan dari tiap kelompok langsung bersiap buat maju 

ke depan, tergantung alokasi waktunya juga sebenarnya, kalau jam 

pembelajarannya normal, biasanya saya panggil secara acak, kalau 

waktunya terbatas kayak sekarang, semua perwakilannya langsung maju 

kedepan, memaparkan hasilnya urut kelompok secara bergantian. Ketika 

menjelaskan, mereka sudah punya pegangan catatan sendiri-sendiri kan, 

dari situ kelihatan seberapa banyak hasil informasi yang mereka dapat, 

intinya kalo tanggap dan kerjasamanya bagus, ya mereka ndak kesusahan 

buat dapetin informasinya, kalau dulu awal-awalnya cuma dapet berapa 

kelompok, karena mungkin belum terbiasa itu ya, kalau sekarang 

alhamdulillah udah bisa dapetin informasi yang lebih banyak. Untuk 

kegiatan penutupnya, saat melaksanakan kegiatan evaluasi, anak-anak saya 

ajak kuis yang berkaitan dengan soal-soal tadi, kemudian dilanjut dengan 

memberikan suatu kesimpulan dan refleksi terkait kegiatan yang sudah kita 
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laksanakan, tidak lupa menyampaikan materi yang harus dipelajari untuk 

minggu depan, dan ditutup dengan berdo’a bersama. 

7. Kalau setiap harinya itu memang anak-anak memang dinilai ndak tau nanti 

dari prestasinya atau anak-anak itu apa, melakukan hal-hal yang baik juga 

akan dinilai oleh bapak ibu guru, selain dari tugas-tugas seperti menjawab 

soal atau ulangan, diskusi atau presentasi, uts dan lain sebagainya. Biasanya 

juga ketika dikelas, ketika saya ajak berinteraksi dengan ngasih pertanyaan, 

anak-anak yang bisa menjawab itu saya beri nilai tambahan, biar mereka itu 

terpacu gitu. Setiap harinya anak-anak juga dinilai, kan kalau setiap hari 

tahu, oh anak ini seperti ini karakternya seperti ini nilainya ini, meskipun 

anak-anak yang penilaiannya kurang baik pun juga dinilai agar anak-anak 

itu ada motivasi menjadi lebih baik lagi. Contohnya ngajinya, misale gurung 

pati iso, kudune di deres, dipanggil, anak-anak harus latihan mengaji, itupun 

dengan kesehariannya, akhlaknya bagaimana, cara ngomongnya anak ini 

bagaimana, apa mbentak-mbentak, opo jek onok misuh e opo piye, nanti 

dipanggil sama bapak atau ibu guru, selain dari yang menangani guru BK, 

jadi bapak ibu guru juga bertanggung dari itu tadi. Tentunya kita lakukan 

penilaian pengetahuan, sikap, begitu juga dengan praktik. Untuk mata 

pelajaran Aqidah Akhlak sendiri kita bisa mempraktikkan, contohnya adab 

kepada orang tua dan guru, adab ke sesama teman, adab makan dan minum, 

adab bersosial media yang baik dan lain-lain. 

8. Karena samean sendiri juga ikut langsung ya mbak, jadi tahu bagaimana 

situasi yang sebenarnya pada kegiatan pembelajaran di kelas, kalau saya 

pribadi sih penerapan model pembelajaran seperti ini memberikan dampak 

yang baik, karena dari segi anak-anak juga penangkapannya pun juga lebih 

baik, terus anak-anak itu lebih senang dengan kegiatan yang seperti ini 

karena mereka bisa lebih leluasa, mereka bisa bebas mengungkapkan 

kembali ilmu-ilmu yang sudah didapat tadi dari hasil diskusi mereka dengan 

baik, terus bisa lebih percaya diri juga. Anak-anak juga cukup antusias dan 

aktif mbak, bisa bekerja sama antar kelompoknya masing-masing. Intinya, 

dengan model pembelajaran yang saya terapkan ini sebenarnya kan 
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mengajak anak-anak untuk saling bekerja sama, gotong royong antara 

kelompoknya dengan kelompok lain. Ini juga mbak, mungkin karena 

sebelumnya dikelaskan ya karena covid, anak-anak dikelompokkan yang 

anak luar pondok satu kelas dengan anak luar, anak pondok juga satu kelas 

dengan anak pondok, jadi dari pemisahan itu imbasnya pada pembelajaran 

ketika anak-anak kembali bareng dalam satu kelas itu, anak luar jadi satu 

sama anak pondok, akhirnya itu tadi, mereka berkelompok sendiri-sendiri 

dan agak susah berinteraksi, untuk bapak ibu guru, wali kelas maupun guru 

pamong juga mengusahakan bagaimana anak-anak itu tidak membeda-

bedakan teman dari luar maupun dari pondok. Alhamdulillah dengan saya 

melakukan penerapan kembali model pembelajaran yang seperti TSTS ini, 

karena pembagian kelompok yang merata ya, anak-anak bisa saling 

mengerti, bisa memahami, bisa berbaur lagi tanpa membeda-bedakan lagi, 

mereka juga jadi lebih akrab lagi. 

9. Piye bahasane yo. Apa ya, karena mungkin dari segi waktu, memang 

waktunya sangat terbatas ya mbak untuk situasi seperti saat ini, jadi 

terkadang pembelajarannya belum bisa maksimal, kendalanya itu tadi 

mbak, waktu. Kalau nanti kondisi sudah kembali normal lagi, mungkin saya 

bisa kembali menerapkan lebih baik dan lebih maksimal lagi. intinya sudah 

efektif ya mbak, sudah bagus, anak-anak juga semangat, bisa melaksanakan 

tiap-tiap proses model pembelajaran yang saya terapkan pada kegiatan 

pembelajaran itu tadi, bisa ikut pembelajaran secara aktif. Kalau sarana 

prasarananya mungkin kalau dari segi media IT-nya seperti LCD proyektor 

masih kurang, akan tetapi bisa dipakai dengan sarana yang lain, sebenarnya 

lengkap medianya di sekolah ini, akan tetapi ya itu tadi kadang LCD milik 

sekolah ada kendala rusak, jadi kita manfaatkan media yang ada, ada 

fasilitas dari pondok, tapi kan nggak hanya kelas saya yang memakai. 

Intinya kita harus bisa menyesuaikan ya, dan model pembelajaran ini lebih 

cenderung kepada materi yang penjelasannya berupa teks saja, sehingga 

kegiatan pembelajaran tetap dapat terlaksana dengan beberapa tahapan dan 

waktu yang terbatas itu tadi.  
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C. Responden Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Nama   : Camelia Salsabila 

Tanggal Wawancara : 8 Februari 2022 

Status   : Siswa Kelas VIII A 

Tempat Wawancara : Ruang Perpustakaan 

 

Pertanyaan:  

1. Apakah kalian menyukai mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

2. Apakah pembelajaran Aqidah Akhlak menurut kalian menyenangkan? 

3. Apakah model pembelajaran Two Stay Two Stray sudah diterapkan pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

4. Selain model pembelajaran Two Stay Two Stray, metode dan model 

pembelajaran apa saja yang sudah diterapkan oleh guru? 

5. Apakah kalian menyukai model pembelajaran Two Stay Two Stray yang 

diterapkan pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

6. Bagaimana tahapan-tahapan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

7. Pada sesi yang manakah model pembelajaran Two Stay Two Stray menurut 

kalian sangat efektif dan menyenangkan? 

8. Bagaimana pendapat kalian mengenai model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

9. Teknik penilaian apa saja yang biasanya digunakan oleh guru? 

10. Adakah kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

 

Jawaban: 

1. Iya, suka banget karena memang dari dulu saya lebih condong ke pelajaran 

agama kak. 

2. Menyenangkan sih kak, Bu Farhati juga orangnya sabar, cuman ibuknya 

memang kalem kak jadi suaranya kurang keras, kadang agak ndak 

kedengeran aja gitu. 

3. Iya, sudah diterapkan. 
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4. Biasanya ya ceramah itu kak, terus penugasan, ya diskusi, presentasi, sama 

permainan itu lo mbak, permainannya mbentuk lingkaran, terus kayak 

lemparan-lemparan bola kertas putih itu terus menjawab pertanyaan, ya 

sama yang diskusi dua nerangin yang dua cari informasi ke kelompok lain 

itu dah mbak. 

5. Seneng mbak, kita jadi bisa secara leluasa mengungkapkan pendapat, seru 

bisa sharing-sharing sama temen sama guru, kayak presentasi terus biar kita 

itu mikir, terus kayak guru sama murid itu jadi lebih akrab gitu, karena itu 

menurutku bisa disebut merdeka belajar ya. 

6. Pertama itu diawali do’a dulu, terus ditanyain kabar, ya absen, kayak 

ditanyain materi minggu lalu gitu mbak, nah iya kak, sama Bu Farhati itu 

dijelasin sekilas, terus dalil-dalil yang buat hafalan itu dibaca bareng-

bareng, terus kalau ada yang belum paham ya ditanyakan. Kalau udah 

selesai, kita berkumpul sesuai kelompok yang udah dibentuk sama gurunya, 

diskusi buat nyelesaiin soal yang diberi tadi, biasanya ga lama sih waktu 

ngerjainnya, terus langsung wes sama gurunya di ajak keliling gitu, yang 

dua anak keluar nyari informasi ke kelompok lain, yang dua anak ini tetep 

ndek tempat buat ngejelasin gitu. Kalau udah selesai balik ke tempat awal, 

nyimpulin hasil informasi yang kelompok kita dapat, kalo udah perwakilan 

kelompok maju ke depan buat mempresentasikan hasilnya. Terus lanjut 

dikasih pertanyaan-pertanyaan sekilas tentang materi hari ini sama kayak 

buat kesimpulan kegiatan belajar hari ini, terus berdo’a bersama-sama. 

7. Pas waktu tukar pikiran itu mbak, pas keliling-keliling itu, soalnya kita bisa 

tau pemikiran dan pendapat temen yang lain gitu, jadi tambah wawasan. 

8. Seru banget, enak, pokok nya bisa sharing sama temen itu menurut saya 

udah enak banget wes pelajaran itu, terus kita bisa eksplorasi ke kelompok 

lain. Apalagi aku anak pondok mbak, kegiatannya sampek malem, jadi pas 

pelajaran itu kadang ngantuk juga, terus enak aja gitu kalau gurunya pakai 

model pembelajaran kayak gini, karena kan kita dikasih tugas, jadi kayak 

gupuh kesana kesini gitu, nuntut kita gerak, jadi seru gitu. 
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9. Dari tugas itu mbak, terus presentasi itu, maju ke depan, pokoknya pede, 

aktif. Terus biasanya pas menerangkan, di kasih pertanyaan yang bisa 

menjawab itu ada nilai tambahannya, sama nilai dari hafalan sama ujian itu, 

sama sikap kita sehari-hari itu gimana juga dinilai. 

10. Waktunya kurang lama mbak kalo kataku, gak kerasa tiba-tiba udah istirahat 

aja, intinya terbatas banget waktunya. Kalau kelebihannya kan biasanya 

puncak pembelajarannya cenderung ada di guru, padahal seharusnya 

sekarang itu puncak pembelajaran ada di siswa, nah kalau metode ini tuh 

imbang aja gitu. Kita jadi bisa secara leluasa mengungkapkan pendapat, seru 

bisa sharing-sharing sama temen sama guru, kayak presentasi terus biar kita 

itu mikir, terus kayak guru sama murid itu jadi lebih akrab gitu, karena itu 

menurutku bisa disebut merdeka belajar ya. Pas waktu tukar pikiran itu 

mbak, pas keliling-keliling itu, terus kita bisa eksplorasi ke kelompok lain. 

soalnya kita bisa tau pemikiran dan pendapat temen yang lain gitu, jadi 

tambah wawasan. 

D. Responden Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Nama   : Nurul Safitri 

Tanggal Wawancara : 8 Februari 2022 

Status   : Siswa Kelas VIII A 

Tempat Wawancara : Ruang Perpustakaan 

 

Pertanyaan:  

1. Apakah kalian menyukai mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

2. Apakah pembelajaran Aqidah Akhlak menurut kalian menyenangkan? 

3. Apakah model pembelajaran Two Stay Two Stray sudah diterapkan pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

4. Selain model pembelajaran Two Stay Two Stray, metode dan model 

pembelajaran apa saja yang sudah diterapkan oleh guru? 

5. Apakah kalian menyukai model pembelajaran Two Stay Two Stray yang 

diterapkan pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 
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6. Bagaimana tahapan-tahapan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

7. Pada sesi yang manakah model pembelajaran Two Stay Two Stray menurut 

kalian sangat efektif dan menyenangkan? 

8. Bagaimana pendapat kalian mengenai model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

9. Teknik penilaian apa saja yang biasanya digunakan oleh guru? 

10. Adakah kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

 

Jawaban: 

1. Iya, karena menurut saya Aqidah itu bisa membantu menambah wawasan. 

2. Menyenangkan, cuman gurunya kalau nyampein materi itu terlalu lembut, 

kalem gitu ibunya, terus kalau terlalu lembut itu anak pondok maupun anak 

luar itu kadang- kadang kayak ngantuk kak. 

3. Iya, sudah diterapkan. 

4. Dikasih tugas itu kak, Bu Farhati nerangin, diskusi, tanya jawab juga sering, 

main game sambil hafalan itu, enak soalnya gak gampang ngantuk, sama 

yang diskusi TSTS itu juga enak, fokus, gak ada yang guyon satu sama lain 

gitu, lebih fokus sama apa yang ditugaskan. 

5. Suka banget kak, apalagi interaksinya anak luar sama anak pondok itu 

kurang, individual, jadi kalau disatuin itu kadang yang anak pondoknya 

nggrundeng, kalau anak luarnya kadang nggrundeng kadang manut, kalau 

saya enjoy-enjoy aja kak, jadi semenjak gurunya bikin pembelajaran yang 

kayak gini itu jadi enak, kayak akunya lebih dianggep aja gitu, gak dicuekin, 

bisa ngakrabin sama menyesuaikan, karena mau gak mau jadi sekelompok, 

kalau gak mau kerja sama ya gak dapet nilai. 

6. Berdo’a, absen sama ditanyain kabar, ditanyain materi minggu kemarin, 

terus ngejelasin materi kayak garis besarnya aja gitu, baca ayat hadis 

bareng-bareng, biasanya temen-temen nanya kalo ada yang belum paham. 

Terus dibentuk kelompok dulu kak biasanya 4 anak, yang 2 itu nyebar ke 
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kelompok lain, yang 2 nya tetap ndek tempat buat ngejelasin hasil diskusi 

kelompok kita ke anak-anak yang nyebar nyari informasi, sama gurunya 

kayak dikasi waktu gitu. Sebelum keliling, dikasih soal dulu buat di kerjain, 

itu kayak bahan ngejelasin ke temen-temen, kalau udah selesai kembali ke 

kelompok masing-masing buat menyimpulkan terus lanjut satu anak maju 

kedepan buat ngejelasin hasil yang kita dapat tadi mbak, kalo udah sama Bu 

Farhati dikasih pertanyaan dan nyimpulin, pokok yang berkaitan sama soal-

soal tadi, selesai langsung berdo’a. 

7. Pas waktu berkeliling mencari informasi itu, soalnya yang kita butuhkan 

mencari jawaban dari kelompok lain, jadi secara gak sadar itu kita bisa 

interaksi lebih akrab antara anak pondok sama anak luar. 

8. Ya kadang ada enaknya, kadang ada enggak enaknya kak, nggak enaknya 

itu biasanya anak-anak itu ada aja yang rame, sampek suaranya bu farhati 

itu gak kedengeran, jadi kadang kayak kurang paham aja gitu. Kalo masalah 

model diskusi yang seperti itu ga ada masalah sih. 

9. Dari tugas yang dikasih Bu Farhati itu, dari tanya jawab, maju presentasi, 

terus kalau misalnya ada hafalan gitu dikasih nilai, terus kayak tadi kalau 

hasil diskusi nya dapet banyak itu dikasih nilai juga, perilaku sehari-hari kita 

juga, ya sama dari ujian itu. 

10. Waktunya kurang kak, kurang lama, jadi kayak harus cepet-cepetan, kalau 

kelompoknya ndak cakcek ya jawabannya gak dapet banyak. 

E. Responden Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Nama   : Ennike Chandra Dewi 

Tanggal Wawancara : 2 Maret 2022 

Status   : Siswa Kelas VIII B 

Tempat Wawancara : Aula SMP Ma’arif 

 

Pertanyaan:  

1. Apakah kalian menyukai mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

2. Apakah pembelajaran Aqidah Akhlak menurut kalian menyenangkan? 
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3. Apakah model pembelajaran Two Stay Two Stray sudah diterapkan pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

4. Selain model pembelajaran Two Stay Two Stray, metode dan model 

pembelajaran apa saja yang sudah diterapkan oleh guru? 

5. Apakah kalian menyukai model pembelajaran Two Stay Two Stray yang 

diterapkan pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

6. Bagaimana tahapan-tahapan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

7. Pada sesi yang manakah model pembelajaran Two Stay Two Stray menurut 

kalian sangat efektif dan menyenangkan? 

8. Bagaimana pendapat kalian mengenai model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

9. Teknik penilaian apa saja yang biasanya digunakan oleh guru? 

10. Adakah kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

 

Jawaban: 

1. Seneng aja sih, soalnya enak aja bisa diterapin ndek kehidupan sehari-hari. 

2. Menyenangkan kak, kalo menurut aku aqidah itu kayak yang paling mudah 

dipahami sih dari pada mapel agama yang lainnya. 

3. Iya, memang sudah diterapkan mbak. 

4. Kalo selain TSTS itu, ya ngejelasin ceramah gitu, trus juga presentasi yang 

kelompok-kelompok an itu, diskusi, games juga, terus dikasih pertanyaan 

sesuai urutan absen gitu mbak, kayak tes lisan gitu. 

5. Seneng kak, soalnya kayak lebih paham gitu, biasanya kan kalo tiap 

pelajaran itu lebih sering ngedengerin penjelasannya aja kan, kalo Bu 

Farhati pakek model pembelajaran ini itu jadinya enak, kayak apa ya, 

leluasa gitu interaksi sama guru sama temen-temen. 

6. Kan pas kita udah dibentuk kelompok ya sama Bu Farhati, satu kelompok 

itu empat orang, terus di beri soal, soal yang diberikan Bu Farhati itu beda-

beda gitu mbak, jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya 
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itu nggak sama, terus biasanya pas ngerjakan soalnya itu dikasih waktu, 

biasanya nggak terlalu lama. Kalau sudah selesai itu kita dibagi 2 anak ke 

kelompok lain nyari informasi, yang 2 anak ini gak boleh kemana-mana, 

harus ngejelasin ke teman-teman yang dapat tugas nyari informasi gitu 

mbak, setelah itu kalau gurunya bilang cukup ya kembali ke tempat awal 

buat nyimpulin, terus 1 anak maju buat opo seh jenenge, kayak mresentasiin 

hasil yang didapat masing-masing kelompok itu tadi. 

7. Kalau aku sih pas waktu perwakilan kelompoknya maju ke depan itu kak, 

soalnya kita bisa tau seberapa banyak informasi yang mereka dapat, terus 

kita juga bisa belajar dari pendapat mereka yang berbeda-beda itu aja sih. 

8. Menarik, asik buat belajar, ngasah kekompakan, terus aku sama yang 

lainnya jadi lebih aktif juga.  

9. Ya hafalan buku prestasi itu, dari LKS, PTS, PAS, terus keseharian kita 

gimana, diskusi presentasi itu juga dinilai. 

10. Kelebihannya sih biasanya kalau dulu itu cenderung individu, tapi kalau 

sekarang itu kayak lebih kompak gitu, terus anak-anak kelas itu juga jadi 

lebih aktif soalnya semua kan harus kerja sama bareng-bareng. Kalo 

kekurangan kataku mungkin waktu pengerjaan soal agak kecepetan gitu. 

F. Responden Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Nama   : Vina Rohmaningsih 

Tanggal Wawancara : 2 Maret 2022 

Status   : Siswa Kelas VIII B 

Tempat Wawancara : Aula SMP Ma’arif 

 

Pertanyaan:  

1. Apakah kalian menyukai mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

2. Apakah pembelajaran Aqidah Akhlak menurut kalian menyenangkan? 

3. Apakah model pembelajaran Two Stay Two Stray sudah diterapkan pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

4. Selain model pembelajaran Two Stay Two Stray, metode dan model 

pembelajaran apa saja yang sudah diterapkan oleh guru? 
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5. Apakah kalian menyukai model pembelajaran Two Stay Two Stray yang 

diterapkan pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

6. Bagaimana tahapan-tahapan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

7. Pada sesi yang manakah model pembelajaran Two Stay Two Stray menurut 

kalian sangat efektif dan menyenangkan? 

8. Bagaimana pendapat kalian mengenai model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

9. Teknik penilaian apa saja yang biasanya digunakan oleh guru? 

10. Adakah kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

 

Jawaban: 

1. Suka, soalnya ngajak kita biar jadi punya akhlak baik gitu. 

2. Iya menyenangkan, soalnya aqidah itu mendidik banget buat pembiasaan di 

kehidupan kak. 

3. Iya, sudah diterapkan. 

4. Biasanya ceramah kak, terus diskusi, presentasi dibentuk secara kelompok, 

games tanya jawab, tes lisan juga. 

5. Suka soalnya jadi gampang nginget gitu, bisa mbaur sama temen yang lain, 

dulu biasanya komunikasi sama anak luar itu susah, pas anak pondok sama 

anak luar itu susah interaksinya. Kalo dulu mesti kelompoknya itu milih-

milih, yang pondok ya pondok, yang anak luar ya anak luar. 

6. Sama Bu Farhati kan dijelasin materinya sekilas gitu, terus kalau udah di 

bentuk kelompok masing-masing 4 anak, habis itu diberi soal langsung 

dikerjain soalnya waktunya sedikit kak, biasanya kalau sudah selesai 

ngerjain soal itu sama gurunya langsung dibilangin kayak diajak keliling 

gitu kak, biasanya kita itu pas ngerjain soal sambil nentuin siapa yang nyari 

informasi siapa yang ngejelasin, kalau dapat nyari informasi ya saya keliling 

ke kelompok lain buat nyatat penjelasan temen-temen, kalau dapat yang 

ngejelasin ya saya tetep ndek tempat, ngejelasin hasil diskusi kelompok saya 
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ke temen-temen dari kelompok lain. Kayak enak aja gitu kak, jadi lebih 

interaktif terus lebih merata juga, anak pondok juga lebih mbaur sama anak 

luar pondok. Bu Farhati juga mantau terus, jadi nanti bisa kelihatan siapa 

yang tenanan siapa yang endak. Nah, ketika sudah selesai berkeliling, 

kembali lagi membuat kesimpulan sama teman sekelompok, setelah itu 

maju kedepan buat menjelaskan, tapi cuma 1 anak aja. 

7. Ketika keliling itu sih kak, pas perwakilan kelompoknya menjelaskan, kita 

bisa tau cara apa namanya, cara mereka menjelaskan itu gimana, kan kalau 

pembelajaran biasanya itu cenderung tertentu aja yang ngejelasin, kalau 

lewat model pembelajaran kayak gini itu adil soalnya semua dapat tugas 

sendiri-sendiri. 

8. Intinya seru banget, materi pelajarannya juga lebih mudah ditangkap kalo 

kataku. 

9. Dari buku prestasi yang buat hafalan itu, presentasi sama biasanya tanya 

jawab juga di nilai, latihan-latihan dari LKS, ujian tengah semester sama 

akhir semester, perilaku kita sehari-hari. 

10. Kelebihannya jadi aktif gitu lo, kan kalo biasanya kelompok-kelompok an 

itu satu kelompok itu ya diskusi sama kelompoknya sendiri, kalau model 

pembelajaran ini enggak kak, kita bisa ke kelompok lain gitu, tanya-tanya 

penjelasan tentang soal yang dikasih di kelompok itu, terus teman-teman 

kelompok lain itu juga enak kalo ngejelasin. Kalo kekurangannya nggak ada 

sih, ndak sulit juga, Bu Farhati juga selalu mendampingi. 

G. Responden Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Nama   : Hanna Nur Halizah 

Tanggal Wawancara : 9 Maret 2022 

Status   : Siswa Kelas VIII B 

Tempat Wawancara : Mushola SMP Ma’arif 

 

Pertanyaan:  

1. Apakah kalian menyukai mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

2. Apakah pembelajaran Aqidah Akhlak menurut kalian menyenangkan? 
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3. Apakah model pembelajaran Two Stay Two Stray sudah diterapkan pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

4. Selain model pembelajaran Two Stay Two Stray, metode dan model 

pembelajaran apa saja yang sudah diterapkan oleh guru? 

5. Apakah kalian menyukai model pembelajaran Two Stay Two Stray yang 

diterapkan pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

6. Bagaimana tahapan-tahapan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

7. Pada sesi yang manakah model pembelajaran Two Stay Two Stray menurut 

kalian sangat efektif dan menyenangkan? 

8. Bagaimana pendapat kalian mengenai model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

9. Teknik penilaian apa saja yang biasanya digunakan oleh guru? 

10. Adakah kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

 

Jawaban: 

1. Suka, seru soalnya dan bisa membantu mempraktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Iya menyenangkan, karena gurunya sabar dan penyampaian materinya 

mudah dipahami dari pada mata pelajaran yang lain. 

3. Iya sudah diterapkan. 

4. Ceramah pasti, diskusi, presentasi perkelompok, tanya jawab juga, talking 

stick, terus sama lempar-lemparan bola kertas putih yang kalo dapet itu 

dikasih pertanyaan. 

5. Suka, soalnya seru, tapi kadang kalo ga cepet-cepet mencari jawabannya 

jadi frustasi juga soalnya perwakilan masing-masing kelompok semuanya 

nyebar, tapi menurutku enak juga soalnya materinya lebih gampang masuk, 

gampang paham juga. 

6. Yang pasti kalau di awal berdo’a bersama dulu, absen, ditanyain materi 

kemarin, terus dijelasin materi hari ini, ya kayak point-point nya aja gitu, 
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terus langsung kumpul sama kelompok yang udah di bentuk sama gurunya, 

ngerjain soal, kalau ngerjain soalnya itu udah selesai, sama Bu Farhati 

disuruh keliling gitu kak, tapi yang keliling cuma dua anak aja yang nyari 

informasi, sisanya ngejelasin, kalau saya ngerasa nyaman aja, soalnya 

teman-teman kayak lebih aktif gitu, gurunya juga selalu ndampingi. Kan 

kita keliling buat dapetin informasi ya kak, kalau udah selesai balik ke 

kelompok masing-masing bikin kesimpulan, terus maju buat ngejelasin 

catatan yang kita dapat ketika keliling itu, kalau catatan yang didapat 

banyak atau endak menurutku intinya tergantung dari kerjasamanya kita. 

Habis itu presentasi kedepan, perwakilannya aja. Kalau semua sudah 

presentasi, ditanyain sama gurunya tentang materi tadi, selesai, nyampein 

yang harus dipelajari buat minggu depan, terus berdo’a bersama wes. 

7. Yang waktu keliling kalo aku, soalnya kan cari jawaban sebanyak-

banyaknya jadi kayak rebutan jawaban gitu sama kelompok lain, terus pas 

presentasi juga, kan  biasanya kalo diskusi biasa itu ya cuma diskusi sama 

kelompoknya aja, terus kita tentuin yang maju, kalo yang diterapin Bu 

Farhati ini kayak penuh perjuangan, kita harus cari jawaban dulu ke 

kelompok yang lain, baru bisa presentasi, kadang kita harus ngehafalin tiap-

tiap kelompok yang udah dikunjungi sama yang belum. 

8. Alhamdulillah enak sih kak, Bu Farhati juga selalu mantau kegiatan 

pembelajaran sampai selesai, ngarahinnya juga enak, kalau anak-anak 

awalnya sedikit ada yang susah, ada yang enggak, tapi ya lama-lama jadi 

terbiasa juga.  

9. Tugas dari LKS itu kak, terus kalo pas tanya jawab yang bisa jawab itu pasti 

dikasih nilai tambahan, dari hafalan-hafalan itu, waktu presentasi juga 

biasanya dinilai, sama dari ujian itu kak. 

10. Kalo menurut saya kekurangannya mungkin materi di LKS nya masih ada 

yang kurang lengkap aja, kalo kelebihannya bisa menghilangkan 

kecanggungan lah antara anak pondok sama anak luar, soalnya pas kemarin-

kemarin itu kelas sama jadwalnya dipisah kan, anak pondok sendiri, anak 
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luar pondok sendiri, jadi kita enak bisa interaksi lewat TSTS yang diterapin 

Bu Farhati itu. 

H. Responden Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Ma’arif Genteng 

Nama   : Riyadotul Fitriyah 

Tanggal Wawancara : 9 Maret 2022 

Status   : Siswa Kelas VIII B 

Tempat Wawancara : Mushola SMP Ma’arif 

 

Pertanyaan:  

1. Apakah kalian menyukai mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

2. Apakah pembelajaran Aqidah Akhlak menurut kalian menyenangkan? 

3. Apakah model pembelajaran Two Stay Two Stray sudah diterapkan pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

4. Selain model pembelajaran Two Stay Two Stray, metode dan model 

pembelajaran apa saja yang sudah diterapkan oleh guru? 

5. Apakah kalian menyukai model pembelajaran Two Stay Two Stray yang 

diterapkan pada mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

6. Bagaimana tahapan-tahapan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak? 

7. Pada sesi yang manakah model pembelajaran Two Stay Two Stray menurut 

kalian sangat efektif dan menyenangkan? 

8. Bagaimana pendapat kalian mengenai model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

9. Teknik penilaian apa saja yang biasanya digunakan oleh guru? 

10. Adakah kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Two Stay Two 

Stray yang diterapkan oleh guru? 

 

Jawaban: 

1. Suka, enak pelajarannya, gurunya juga enak. 

2. Nggak terlalu, soalnya saya cenderung lebih suka ke Fiqih. 

3. Iya sudah diterapkan mbak. 
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4. Diskusi, kalo ceramah pasti, presentasi, talking stick juga, tanya jawab, 

lempar bola kertas terus dikasih pertanyaan, sama TSTS itu mbak. 

5. Alhamdulillah suka mbak, serunya itu pas keliling-keliling mencari jawaban 

ke kelompok lain itu, soalnya waktunya terbatas juga, jadi kayak cepet-

cepetan buat dapetin banyak jawabannya. 

6. Bu Farhati mbentuk kelompok 4 orang kan, terus diberi soal berbeda gitu, 

di jawab bareng-bareng sama temen sekelompok itu, terus 2 anggota ini 

keliling dapetin informasi dari kelompok lain, sisanya ngejelasin ke yang 

dapat tugas keliling itu, karena kan soalnya beda tadi otomatis hasil mereka 

juga beda, nah iya mbak memang benar, kalau keliling nyari informasi nya 

selesai, kan kembali ke tempat semula buat menyimpulkan, terus 

perwakilan kelompok itu maju ke depan buat ngejelasin hasil yang kita 

peroleh tadi, kadang dipanggil acak, kadang bareng-bareng maju semua 

terus ngejelasinnya gantian. 

7. Pas waktu mencar cari jawaban sama maju presentasi ke depan, soalnya kita 

bisa tau mbak pendapat masing-masing kelompok itu gimana, cara 

ngejelasinnya mereka itu gimana, soalnya kan kalau diskusi biasa itu 

rembugannya sendiri-sendiri, terus yang maju juga perwakilannya aja, kalo 

yang diterapin Bu Farhati ini memang pas waktu presentasi di akhir yang 

maju satu orang, tapi kita juga tau presentasinya tiap-tiap kelompok pas kita 

mencar dua orang ngejelasin sama dua orang nya lagi nyari informasi. 

8. Pokoknya pembelajarannya jadi lebih menarik, teman-teman yang lain juga 

jadi lebih aktif, jadi ndak bingung juga memahami materinya. 

9. Ngerjain soal-soal dari LKS itu, pas waktu tanya jawab kalau bisa jawab ya 

dikasih nilai tambahan, ada nilai hafalan juga, keseharian kita gimana itu 

juga dinilai, kalau dari ujian udah pasti dapat nilai ya mbak, ya sama dari 

presentasi itu. 

10. Kalo kelebihannya ya pembelajarannya lebih efektif, soalnya kegiatannya 

asik, seru sama enak juga, kalo kekurangannya nganu, pas njawab soal-

soalnya itu menurutku agak ada yang susah.  
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LAMPIRAN 6 
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LAMPIRAN 7 

DAFTAR HADIR SISWA 

KELAS VIII A 

NO NIS NAMA SISWA 

TATAP MUKA 
KE…………………/TANGGAL 

KET 

                          S I A 

1 1564 Amelia Kharisma Dewi                                 

2 1566 Anggun Aisyah                                 

3 1571 Camelia Salsabila                                 

4 1576 Citra Febriana Hamzah                                 

5 1582 Eva Nur Sabilah                                 

6 1587 Hidayatus Sholihah                                 

7 1591 Lauhinne Iliyun M.                                 

8 1592 Lutfia Amelia                                  

9 1594 Marisa Keileyla                                  

10 1601 Naila Zulfa R                                 

11 1604 Naylin Nabila                                 

12 1616 Siti Hasinatul Jaudah                                 

13 1621 Tia Ardilla                                  

14 1562 Alifatul Hasanah                                 

15 1569 Belli Klerend Firdaus A                                 

16 1573 Chisya Dwi Felis                                 

17 1574 Cindy Amaliya Putri                                  

18 1579 Dewi Hilwatuth T                                 

19 1586 Haudia Salwa Elail                                 

20 1589 Kaila Sifa Nuraini                                 

21 1595 Marsa Maulida Setyawan                                 

22 1596 Maulidia Rahmatul Ummah                                 

23 1600 Naila Salsabilatul Nikmah                                 

24 1602 Nayla Giyanto                                 

25 1605 Nur Hikmah                                 

26 1606 Nurul Safitri                                  

27 1615 Sinta Bela Puspita                                  

28 1617 Siti Maimuna Izza                                  

29 1618 Siti Zakiayatul Aulia                                 

30 1623 Umi Nafisatul Hariroh                                 

31 1687 Puja Zahra Ramadhani                                 

32 1688 Riska Maya Afrida                                 
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DAFTAR HADIR SISWA 

KELAS VIII B 

NO NIS NAMA SISWA 

TATAP MUKA 
KE…………………/TANGGAL KET 

                          S I A 

1 1563 Alvia Zahra                                 

2 1565 Andynia Firsa Amanda Putri                                 

3 1568 Aqila Launa Yutsbita                                 

4 1575 Cinta Aulia Zahra                                 

5 1580 Dina Aqyla Zahra                                 

6 1581 Ennike Chandra Dewi                                 

7 1585 Hanna Nur Halizah                                 

8 1593 Maghfira Diva Antafunnisa                                 

9 1597 Miftahul Jannah                                 

10 1598 Nadya Deswinta Natali Putri                                 

11 1609 Riadotul Fiqriah                                 

12 1611 Savira Aulia Putri                                 

13 1613 Silfia Eka Putri                                 

14 1619 Sofiya Nabila                                 

15 1624 Via Ramadhani                                 

16 1625 Vina Rohmaningsih                                 

17 1567 Anzalna Delima Putri                                 

18 1570 Bunga Diana Putri                                 

19 1572 Cellin Aulia                                  

20 1577 Dalta Lia Ratna Dewi                                 

21 1583 Fera Ainun Nabila                                 

22 1584 Fitri Salsabila                                  

23 1588 Indy Kaisa Auna                                 

24 1627 Keysa Kaluna Syahrani                                 

25 1590 Laila Indah Sari                                 

26 1599 Naila Rahmatika                                 

27 1603 Nayla Salsabila Akhyar                                 

28 1607 Putri Faradila                                 

29 1620 Tata Aulia Lusiana                                 

30 1622 Umi Lutviyah                                 
 

Genteng, .....................2022 
Guru Mata Pelajaran 

 

.................................................... 
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LAMPIRAN 8 

Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 

SMP MA’ARIF GENTENG 

TERAKREDITASI  

     NSS : 202052510136  NPSN : 20525531 NIS : 200670 

JL. KH. DJUNAIDI ASYMUNI NO. 23 TELP. (0333) 842189 KEBUNREJO – GENTENG – 

BANYUWANGI 68465 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  :    SMP Ma’arif Genteng 

Mata Pelajaran  :    Aqidah Akhlak 

Kelas/Semester  :    VIII/2 

Materi Pokok   :    Membiasakan Akhlak Terpuji (Husnudzan,  

 Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun) 

Alokasi Waktu  :    2 JP x 2 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, 

responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan 

perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 

kawasan internasional. 

KI 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

135 
 

 

 

B. Kompetensi Dasar 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1.8  Menghayati sikap 

husnudzan, tawadhu’, 

tasamuh, dan ta’awun 

sesuai ketentuan Islam. 

1.8.1  Menampilkan sikap spiritual dari 

pengalaman belajar sifat 

husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 

ta’awun. 

2.8  Mengamalkan perilaku 

husnudzan, tawadhu’, 

tasamuh, dan ta’awun 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

2.8.1  Menunjukkan perilaku sosial yang 

mencerminkan berperilaku 

husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 

ta’awun dalam kehidupan sehari-

hari. 

3.8  Memahami pengertian, 

dalil, contoh, dan dampak 

positif sifat husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan 

ta’awun. 

3.8.1  Menjelaskan pengertian husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun. 

3.8.2  Menyebutkan contoh perbuatan dari 

husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 

ta’awun. 

3.8.3  Menyebutkan dampak positif dari 

husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan 

ta’awun. 

4.8  Mengomunikasikan contoh 

penerapan perilaku 

husnudzan, tawadhu’, 

tasamuh, dan ta’awun 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

4.8.1  Mendemonstrasikan dampak positif 

dari akhlak terpuji (husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun). 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan 

dapat menunjukkan kemampuan dalam: 

1. Peserta didik mampu menampilkan sikap spiritual dari pengalaman belajar 

sifat husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku sosial yang mencerminkan 

berperilaku husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian husnudzan, tawadhu’, 

tasamuh, dan ta’awun. 

4. Peserta didik mampu menyebutkan contoh perbuatan dari husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun. 
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5. Peserta didik mampu menyebutkan dampak positif dari husnudzan, 

tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun. 

6. Peserta didik mampu mendemonstrasikan dampak positif dari akhlak terpuji 

(husnudzan, tawadhu’, tasamuh, dan ta’awun). 
 

D. Materi Pembelajaran 

Fakta 

Membiasakan Akhlak Terpuji (Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun) 

Konsep 

1. Husnudzan 

Pengertian, dalil, hukum, contoh, hikmah dan upaya membiasakan diri. 

2. Tawadhu’ 

Pengertian, dalil, bentuk, hikmah dan upaya membiasakan diri. 

3. Tasamuh 

Pengertian, dalil, bentuk dan contoh perilaku, hikmah dan upaya 

membiasakan diri. 

4. Ta’awun 

Pengertian, dalil, bentuk dan contoh perilaku, hikmah dan upaya 

membiasakan diri. 
 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Metode : Diskusi, Presentasi, Tanya jawab, Penugasan 

3. Model  : Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 
 

F. Sumber Belajar 

Sumber Belajar : Lembar Kerja Siswa Aqidah Akhlak dan Buku Aqidah  

Akhlak Kelas VIII (Kementerian Agama Republik 

Indonesia, 2020) 

Alat dan Bahan : Papan tulis, spidol dan pulpen, kertas. 
 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama: 2 JP x 30 menit 

No. Langkah-langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam.  

2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a bersama-sama sebelum 

memulai pembelajaran. 

15 Menit 
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3. Guru menanyakan kabar siswa. 

4. Guru memeriksa kehadiran, dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

5. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif dengan materi 

sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

1. Siswa mengamati buku paket/lembar kerja siswa. 

2. Siswa menyimak hasil pengamatannya yang diperoleh dari 

penjelasan di buku. 

3. Siswa membaca dalil tentang Husnudzan, Tawadhu’, 

Tasamuh, dan Ta’awun. 

4. Siswa menyimak penjelasan guru tentang Husnudzan, 

Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun. 

b. Menanya 

1. Guru memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan. 

2. Siswa bertanya mengenai penjelasan guru tentang 

Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun. 

c. Mengeksplorasi 

1. Siswa dibentuk secara kelompok yang terdiri atas 4 orang 

untuk mendiskusikan mengenai Akhlak terpuji (Husnudzan, 

Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun). 

2. Masing-masing kelompok mendiskusikan soal yang dibuat 

oleh guru. 

3. Setelah berdiskusi dalam satu kelompok. Siswa dalam 

kelompok menunjuk 2 siswa yang keluar untuk 

mengunjungi kelompok lain dan 2 siswa lain sebagai 

penerima tamu. Tugas penerima tamu untuk berdiskusi antar  
 

35 Menit 
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tamu dan tuan rumah dalam menjawab soal mengenai 

Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun. 

4. Setelah 2 tamu berdikusi dengan tuan rumah, siswa yang 

keluar kembali ke kelompoknya dengan membawa hasil 

diskusi dengan kelompok lain.  

d. Asosiasi 

1. Siswa melalui kelompoknya merumuskan hasil diskusi dan 

penggaliannya yang diperoleh dari kelompok lain terkait 

Akhlak terpuji (Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan 

Ta’awun). 

5. Pada lembar jawaban yang baru, siswa membuat 

kesimpulan yang berkaitan dengan Husnudzan, Tawadhu’, 

Tasamuh, dan Ta’awun. 

e. Komunikasi 

1. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi final 

kelompoknya. 

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan penguatan hasil belajar hari ini. 

2. Guru memberikan pertanyaan pada masing-masing siswa atau 

memberikan evaluasi melalui latihan lembar kerja siswa. 

3. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran. 

4. Guru memberikan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. 

5. Guru menutup pembelajaran. 

10 Menit 

 

Pertemuan Kedua: 2JP x 30 menit 

No. Langkah-langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam.  

2. Guru mengajak siswa untuk berdo’a bersama-sama sebelum 

memulai pembelajaran. 

15 Menit 
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3. Guru menanyakan kabar siswa. 

4. Guru memeriksa kehadiran, dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

5. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif dengan materi 

sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

1. Siswa mengamati buku paket/lembar kerja siswa. 

2. Siswa menyimak hasil pengamatannya yang diperoleh dari 

penjelasan di buku. 

3. Siswa membaca dalil tentang Husnudzan, Tawadhu’, 

Tasamuh, dan Ta’awun. 

4. Siswa menyimak penjelasan guru tentang Husnudzan, 

Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun. 

b. Menanya 

1. Guru memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan. 

2. Siswa bertanya mengenai penjelasan guru tentang 

Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun. 

c. Mengeksplorasi 

1. Siswa dibentuk secara kelompok yang terdiri atas 4 orang 

untuk mendiskusikan mengenai Akhlak terpuji (Husnudzan, 

Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun). 

2. Masing-masing kelompok mendiskusikan soal yang dibuat 

oleh guru. 

3. Setelah berdiskusi dalam satu kelompok. Siswa dalam 

kelompok menunjuk 2 siswa yang keluar untuk 

mengunjungi kelompok lain dan 2 siswa lain sebagai 

penerima tamu. Tugas penerima tamu untuk berdiskusi antar  
 

35 Menit 
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tamu dan tuan rumah dalam menjawab soal mengenai 

Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun. 

4. Setelah 2 tamu berdikusi dengan tuan rumah, siswa yang 

keluar kembali ke kelompoknya dengan membawa hasil 

diskusi dengan kelompok lain.  

d. Asosiasi 

1. Siswa melalui kelompoknya merumuskan hasil diskusi dan 

penggaliannya yang diperoleh dari kelompok lain terkait 

Akhlak terpuji (Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan 

Ta’awun). 

2. Pada lembar jawaban yang baru, siswa membuat 

kesimpulan yang berkaitan dengan Husnudzan, Tawadhu’, 

Tasamuh, dan Ta’awun. 

e. Komunikasi 

1. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi final 

kelompoknya. 

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan penguatan hasil belajar hari ini. 

2. Guru memberikan pertanyaan pada masing-masing siswa atau 

memberikan evaluasi melalui latihan lembar kerja siswa. 

3. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran. 

4. Guru memberikan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. 

5. Guru menutup pembelajaran. 

10 Menit 

 

H. Penilaian, Pembelajaran Remidi, Dan Pengayaan 

1. Teknik Penilaian 

a. Tes tulis dan tes lisan 

b. Praktik dan sikap 

2. Instrumen Penilaian 

3. Remidial dan Pengayaan 
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Pembelajaran Remidial 

a. Mengulang materi Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun bagi 

siswa yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan. 

b. Mengulang pembelajaran materi Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan 

Ta’awun bagi siswa yang belum mencapai kompetensi minimal yang 

ditetapkan (dengan teknik pembelajaran ulang oleh guru). 

c. Memberikan perbaikan bagi siswa yang belum mampu memahami 

Husnudzan, Tawadhu’, Tasamuh, dan Ta’awun dengan teknik pembelajaran 

ulang. 

Pembelajaran Pengayaan 

a. Memberi kegiatan pengayaan bagi siswa yang telah mencapai batas 

ketuntasan atau melebihi target pencapaian materi Husnudzan, Tawadhu’, 

Tasamuh, dan Ta’awun dengan memberikan perluasan materi atau 

peningkatan kompetensi. 

b. Siswa yang sudah terampil memehami tentang Husnudzan, Tawadhu’, 

Tasamuh, dan Ta’awun. 

c. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 

 
 

Mengetahui,          Banyuwangi, 4 Februari 2022 

Kepala SMP Ma’arif Genteng                 Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

Umi Nadirotul Laili, S.Ag.           Farhati Mubarokah, S.Pd.I. 

NIP. -              NIP. - 
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LAMPIRAN 9 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN WAWANCARA 

 

Menjelaskan Materi Ajar 

 

Membentuk Kelompok dan Memberi Arahan 

 

Membimbing Siswa dalam Proses Pembelajaran 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

143 
 

 

 

 

Mengisi Lembar Soal dan Mengarahkan Siswa dalam Diskusi Kelompok 

 

Kegiatan Bertamu ke Kelompok Lain 

 

Kegiatan Menyimpulkan Hasil Diskusi 
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Membimbing Siswa Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok di Depan Kelas 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 
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Wawancara dengan Siswa Kelas VIII 

 

Wawancara dengan Siswa Kelas VIII 

 

Wawancara dengan Siswa Kelas VIII 
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Wawancara dengan Siswa Kelas VIII 

 

Wawancara dengan Siswa Kelas VIII 

 

Wawancara dengan Siswa Kelas VIII 
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Contoh Soal dan Kesimpulan Hasil Diskusi 

 

Buku Prestasi untuk Hafalan Siswa 
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LAMPIRAN 10 

 

Nomor : B-3618/In.20/3.a/PP.009/01/2022 

Sifat     : Biasa 

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian 

 
Yth. Kepala SMP Ma`arif Genteng 

Jl. Kh. Djunaidi Asymuni, No. 23, Kebunrejo, Genteng Wetan, Kec. Genteng, 
Kab. Banyuwangi 

 
Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut : 

NIM : T20181426 

Nama : FERRIZA NUR ROFIQA NASRI 

Semester : Semester delapan 

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai  &quot;Implementasi Model 

Pembelajaran Two Stay Two Stray dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama 

Ma`arif Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022.&quot; selama 30 ( tiga 

puluh ) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu Umi Nadirotul Laili, 

S.Ag 

 
Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

 
Jember, 31 Januari 2022 

an. Dekan, 

Wakil Dekan Bidang Akademik, 

 
 
 
 

MASHUDI 
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LAMPIRAN 11 
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