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Abstrak 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan model 

pembelajaran Kooperatif  tipe Two Stay Two Stray dalam pembelajaran matematika di 

kelas IV SDN 20 Dungingi?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 

model pembelajaran Kooperatif  tipe two stay two stray dalam pembelajaran 

matematika di kelas IV SDN 20 Dungingi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini 

sangat tepat digunakan untuk hal yang diteliti dengan tujuan mendapat gambaran yang 

jelas tentang deskripsi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

pada pembelajaran matematika di kelas IV SDN 20 Dungingi. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik deskriptif dengan didukung data 

kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis, dimulai dari 

wawancara, mengedit, mengklasifikasi dan selanjutnya penyajian data serta 

penyimpulan data.  

Hasil penelitian dari bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe two 

stay two stray di kelas IV SDN 20 Dungingi adalah: guru membagi siswa kedalam 4-5 

kelompok secara heterogen, guru membagikan tugas berupa soal yang berbeda kepada 

masing-masing kelompok, guru membimbing siswa berdiskusi dalam kelompoknya, 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir, guru menentukan 2 siswa yang tinggal dan 2 siswa yang bertamu, 

kelompok membahas hasil-hasil kerja yang mereka dapatkan, dan memimpin diskusi 

kelas. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah guru telah menerapkan 

model pembelajaran kooperatif  tipe two stay two stray sesuai dengan langkah-

langkahnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan dokumentasi berupa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan oleh guru. 
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