
 

 

1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya alam 

manusia (SDM). Sejalan perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat 

menuntut lembaga pendidikan untuk lebih dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak perhatian khusus yang diarahkan 

kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu dan 

kualitas pendidikan adalah pembaharuan sistem pendidikan (Isjoni, 2010b). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekolah SMP 

Muhammadiyah 06 Dau pada siswa kelas VIIB saat dilakukan proses 

pembelajaran biologi oleh guru diketahui oleh adanya beberapa permasalahan. 

Beberapa permasalahan yang ditemui antara lain : 1) Motivasi belajar siswa masih 

rendah, hal ini ditunjukkan dengan kategori motivasi belajar siswa dengan 

kategori tinggi 9 siswa (34%), kategori sedang 13 siswa (48%), dan kategori 

rendah 5 siswa (19%) terlihat dari sikap siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan guru, berbicara sendiri. 2) pada saat guru memberikan tugas untuk 

diselesaikan, siswa dengan karakteristik yang sama cenderung untuk 

mengelompok menjadi satu, termasuk siswa yang merasa cenderung memiliki 

kemampuan yang sama juga mengelompok menjadi satu sehingga terbentuk 

kelompok-kelompok homogen yang tidak seimbang. Hasil data awal yang 

diperoleh peneliti dari guru yang bersangkutan terlihat bahwa nilai rata-rata kelas 



2 

 

66,75 (Daftar Nilai Siswa, 2010) masih banyak yang belum memenuhi KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Sedangkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu 75 (Hasil observasi, 2010). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa kelas VIIB diperoleh hasil 

bahwa siswa kurang menyukai pelajaran biologi, kerena sebagian pelajaran 

biologi cenderung menghafal. Siswa berpendapat bahwa materi biologi terlalu 

banyak sehingga sulit untuk dihafalkan. Fakta tersebut merupakan akumulasi dari 

beberapa hal dan menjadi permasalahan pembelajaran yang sampai saat ini belum 

terselesaikan. Siswa mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami 

materi pelajaran biologi. Hal ini selain disebabkan karena tingkat kesulitan materi 

yang diberikan oleh guru, juga disebabkan karena penggunaan strategi 

pembelajaran yang kurang tepat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, dimana strategi pembelajaran 

ekspositori lebih bnyak menggunakan metode ceramah dan sedikit melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif pada saat 

pembelajaran, dan sulit untuk mengembangkan kemampuan dalam hal sosialisasi, 

hubungan interpersonal serta kemampuan berpikir kritis. Penggunaan strategi ini 

akan berdampak pada hasil belajar siswa, karena banyak siswa yang tidak fokus 

pada kegiatan pembelajaran, banyak siswa yang ramai dan hanya siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi yang cenderung lebih aktif, sehingga mereka 

mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal dalam hal penilaian dibandingkan 

dengan siswa berkemampuan rata-rata sedang (Sanjaya, 2008). 
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Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam dunia perkembangan 

pendidikan diperlukan penyesuaian strategi, metode, maupun pendekatan 

pembelajaran dengan kompetensi yang ingin dicapai. Hal ini dikarenakan 

penggunaan strategi, metode, maupun pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan kompetensi yang ingin dicapai sangatlah mempengaruhi hasil dari proses 

pembelajaran tersebut, karena seiring dengan perubahan sistem pendidikan yang 

ada bahwa pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru melainkan akan lebih 

berpusat pada siswa (student centered), sehingga dalam hal ini peran guru di 

dalam kelas hanya sebagai motivator dan fasilitator.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dan menarik, 

sehingga siswa kooperatif, dapat bertanya meskipun tidak pada guru secara 

langsung, mengemukakan pendapat serta penguasaan konsep materi tersebut, 

sehingga hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah 

pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning). Pembelajaraan kooperatif 

(Cooperatif Learning) adalah strategi belajar dengan sejumlah anggota kelompok 

kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan 

saling membantu untuk memahami materi pelajaran (Isjoni, 2010a). Karena 

dengan menerapkan pembelajaran kooperatif sebagai upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dan menyiapkan siswa agar memiliki hubungan sosial yang 

sehat. Hal ini dimaksudkan karena dengan adanya pembelajaran kooperatif, maka 
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siswa akan berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya selama 

pembelajaran dengan anggota kelompoknya. Meskipun pembelajaran kooperatif 

terkadang dapat memunculkan persaingan, namun persaingan disini akan 

cenderung untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya guna untuk meningkatkan hasil belajar mereka. 

Oleh sebab itu salah satu alternatif pembelajaran yang efektif digunakan 

oleh guru dalam kelas dengan karakteristik siswa yang secara umum berbeda 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 

(TTW) yang diperkenalkan oleh Huinker dan Laughlin (1996) dalam Yamin dan 

Ansari (2009) mengemukakan tipe Think Talk Write (TTW) dibangun melalui 

berfikir, berbicara dan menulis alurnya dimulai dari keterlibatan siswa dalam 

berfikir setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide (sharing) 

dengan temannya sebelum menulis. 

Pembelajaran dengan menggunakan tipe Think Talk Write (TTW) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan orang lain 

dalam memecahkan suatu masalah dengan orang lain secara lisan maupun tulisan. 

Dengan model pembelajaran ini, perbedaan sikap antara siswa yang memiliki 

kemampuan di bawah rata-rata yang biasanya menjadi masalah akan sedikit 

teratasi. 

Tipe TTW dapat meningkatkan peran aktif siswa. Peningkatan peran aktif 

siswa terjadi karena setiap tahapan tipe TTW, yaitu berfikir (Think) yang dilalui 

dengan proses membaca, diskusi (Talk) mengkolaborasikan catatan individu 

dengan hasil diskusi (write) dan presentasi sebagai diskusi dalam kelompok besar 
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(Yamin dan Ansari, 2009). Kegiatan yang dilakukan dapat memberikan pengaruh 

bagi siswa diantaranya adalah meningkatkan ide/gagasan baik secara lisan 

maupun tertulis, kemampuan bertanya, menyelesaikan masalah, bekerjasama, 

menggunakan kesempatan dan mendengarkan orang lain. Seluruh kegiatan yang 

dilakukan meningkatkan peran aktif siswa dan berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya. 

Melihat latar belakang yang diuraikan maka diadakanlah penelitian yang 

berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW) 

untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Biologi Pada Siswa Kelas VIIB 

SMP Muhammadiyah 06 Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think talk 

write (TTW) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIIB                   

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang ?  

1.2.2 Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think talk 

write (TTW) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIB              

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe think talk write (TTW) dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe think talk write (TTW) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara 

lain sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi Guru  

Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang sesuai dan bervariasi, sehingga menghasilkan proses 

pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). 

1.4.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh, 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat 

meningkatkan kualitas sekolah. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana penggunaan dan 

cara memilih strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien serta mengingat 

keterbatasan kemampuan peneliti maka peneliti akan membatasi masalah-masalah 

yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu : 

1.5.1 Peneliti hanya akan meneliti siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 06 

Dau Malang semester ganjil tahun 2010/2011 pada materi ciri-ciri 

makhluk hidup. 

1.5.2 Kegiatan belajar mengajar dalam penelitian ini akan menggunakan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think talk write (TTW). 

1.5.3 Batasan kemampuan siswa yang akan diukur berupa peningkatan motivasi 

belajar dan hasil belajar pada materi ciri-ciri makhluk hidup. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut : 

1.6.1 Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar (Isjoni, 2010a). 

1.6.2 Think Talk Write (TTW) adalah pembelajaran yang diharapkan dapat 

menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman (Think), kemudian 

berbicara, berdiskusi dan bertukar pendapat (Tlak), serta mampu 
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menuliskan kesimpulan dari apa yang dipelajarinya secara individu 

(Write).  

Tahap Think yaitu dimana siswa secara individu diminta untuk 

memikirkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD dan 

membuat catatan untuk jawaban tersebut 

Tahap Talk yaitu dimana siswa berdiskusi kelompok untuk mendiskusikan 

catatan yang telah siswa buat pada tahap think. 

Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil diskusi kelompok di 

depan kelas. 

Tahap Write yaitu dimana siswa membuat kesimpulan dari hasil think dan 

talk secara individu (Yamin dan Ansari, 2009). 

1.6.3 Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah dan 

kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama (Suprijono, 2010). 

1.6.4 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya, hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah berupa skor tes yang diberikan pada setiap akhir 

siklus (Sudjana, 2009). 

 

 


