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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidik merupakan seseorang yang penting dalam dunia pendidikan, 

karena pendidik pemegang inti sebagai seseorang yang mempunyai hak untuk 

memberikan ilmu-ilmunya kepada orang yang ingin mempelajari suatu teori. 

Adanya pendidik, siswa dapat memahami sebuah konsep untuk membangun 

pengetahuan, pola pikir serta karakter pada dirinya. Sehubungan dengan itu, 

penting bagi seorang pendidik untuk melatih dirinya menjadi seorang pendidik 

yang professional. Seperti yang dijabarkan Rusman (2012: 22) pendidik memiliki 

syarat untuk dapat menjadi pendidik yang profesional, syarat kompetensi yang 

harus dimiliki pendidik profesional meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

personal, kompetensi professional serta kemampuan sosial. Pendidik profesional 

mempunyai tujuan untuk membangun siswa dengan intelegensi maupun 

kemampuan diri untuk menjadi daya saing dan untuk membangun pendidikan 

yang bermutu bagi masyarakat. 

Undang-Undang Nasional Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

dalam (Majid, 2014: 1), mengutarakan tujuan dalam pendidikan adalah untuk 

menjadikan siswa berkembang menjadi manusia yang taqwa kepada Tuhan Yang 

Masa Esa, mempunyai iman yang kuat, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, sehat, 

berilmu, berakhlak mulia, cakap serta dapat menjadi warga yang senantiasa hidup 

berdemokratis. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka suasana pembelajaran 
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patutnya harus didesain berdasarkan kebutuhan siswa. Suasana belajar yang 

membangkitkan keaktifan serta kemandirian siswa harus diprioritaskan, agar 

siswa menjadi lebih senang dan nyaman dalam belajar di sekolah. 

Pengelolaan sebuah kelas yang benar dan baik akan menjadikan suasana 

belajar yang baik. Tujuan pembelajaran juga akan dapat diraih tanpa kendala. 

Tetapi dalam setiap pembelajaran, pengelolaan kelas tidak selamanya akan 

berjalan dengan lancar atau dapat diterapkan kapanpun, ini dikarenakan situasi 

tertentu datang secara tidak terduga dan dapat mengakibatkan proses 

pembelajaran terhambat (Djamarah & Zain, 2014: 2). Pendidik dapat 

mengupayakan agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif disetiap proses 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar pada sebuah pembelajaran memiliki 

berbagai komponen yang akan melengkapi, diantaranya komponen tujuan, materi, 

metode serta evaluasi belajar, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih 

terstruktur (Rusman 2012: 1). 

“Pembelajaran aktif adalah istilah payung bagi berbagai model 

pembelajaran yang berfokus kepada siswa sebagai penanggung jawab belajar” 

(Warsono & Hariyanto, 2012: 12). Artinya, dalam setiap pembelajaran akan lebih 

berkesan jika di dalam pembelajaran tersebut terdapat model pembelajaran yang 

menarik. Pembelajaran dapat dikatakan aktif jika siswa dapat ikut terlibat dalam 

proses belajar mengajar baik itu aktif dalam individu maupun aktif dalam 

berkelompok. Indonesia sudah banyak mengembangkan serta menginovasikan 

model pembelajaran yang dapat diterapkan disetiap mata pelajaran. Model 

pembelajaran tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada 
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pada sekolah dengan melibatkan pendidik. Siswa diharapkan mendapatkan 

informasi serta pengalaman belajar yang baik. 

Pada masa sekarang, pendidikan di Indonesia sudah bertransformasi 

menjadi lebih baik yang diatur dalam sebuah kurikulum, kurikulum tersebut 

khususnya pada jenjang sekolah dasar, memiliki mata pelajaran yang digabungkan 

dalam suatu pembelajaran. Kurikulum tersebut dibuat untuk dapat meraih tujuan 

pendidikan yang melihat dari sudut kesesuaian lingkungan di sekitarnya serta 

perkembangan peserta didik (Majid, 2014: 2). Mata pelajaran di sekolah dasar 

menggabungkan 2 sampai 4 mata pelajaran yang terbagi disetiap pembelajaran, 

dalam dunia pendidikan disebut pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik 

haruslah berkesinambungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain 

dan dalam tematik haruslah mengacu berdasarkan pengalaman siswa dan 

pengalaman langsung. 

Observasi telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2018 di kelas III SDN 

Dinoyo 4 Malang. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

tematik, sekitar 15 dari 32 siswa, siswa masih kurang mampu dalam hal 

merangkai kalimat atau menyimpulkan hasil cerita pada buku siswa. Sekitar 50% 

siswa belum mampu untuk menyampaikan sesuatu di depan kelas, hal itu 

dikarenakan siswa masih belum terlalu percaya diri dan pengelolaan kata terbilang 

masih kurang. Wawancara dengan guru kelas yang dilakukan pada saat jam 

istirahat, menyampaikan bahwa siswa masih belum terlibat secara aktif saat 

pembelajaran berlangsung dan merangkai jawaban dalam bentuk tertulis. Hasil 

pekerjaan individu, rata-rata nilai yang didapat di atas nilai KKM 75, hanya 

beberapa siswa yang nilainya masih di bawah rata-rata KKM.  Menurut  para 
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peneliti psikologi pendidikan dalam Uno & Mohamad (2013: 13) mengemukakan 

bahwa di setiap otak kanan usia anak-anak masih belum dapat diikutsertakan 

dalam setiap pembelajaran. Proses belajar masih banyak menerapkan hafalan dan 

mengukur keberhasilan siswa dengan cara melihat kemampuan siswa dalam 

menuliskan jawaban maupun pemilihan jawaban objektif.  

Merujuk pada penelitian terdahulu, menurut Ariyanti (2013) prestasi 

belajar siswa SMP kelas VII dilihat dari aspek kemampuan berkomunikasi 

mencapai 78,18%, hal ini dikarenakan guru hanya menerapkan metode ceramah 

saja. Maka dari itu, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa, 

penelitian tersebut menggunakan model Think-Talk-Write. Hasil yang didapat 

setelah menerapkan model tersebut, sekitar 28 dari 33 siswa dengan presentase 

84,85% menunjukan sebuah ketuntasan dalam kemampuan berkomunikasi. 

Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Yeni 

Sugiarti (2014), siswa kelas V merasa sulit untuk memecahkan atau menemukan 

persoalan-persoalan yang dihadapi siswa. Akibatnya dalam aspek keterampilan 

menulis Bahasa Indonesia, nilai siswa menjadi turun dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Persoalan yang telah didapat, maka dilakukanlah sebuah penelitian 

yang menerapkan model pembelajaran Think-Talk-Write berbantu dengan media 

gambar berseri untuk melihat pengaruh terhadap keterampilan menulis Bahasa 

Indonesia. Hasil yang diperoleh siswa yang belajar dengan menggunakan model 

Think-Talk-Write, rata-rata hasil yang didapat sebesar 78,69 dengan nilai 

maksimal yaitu 93. Sedangkan siswa yang tidak menggunakan model Think-Talk-

Write berbantu media gambar berseri, rata-rata hasil yang didapat sebesar 78,12. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan model 
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Think-Talk-Write berbantu media gambar berseri, memiliki -rata nilai lebih besar 

dari siswa yang tidak menggunakan model Think-Talk-Write berbantu media 

gambar berseri. 

Fakta yang telah dikemukakan dalam kegiatan observasi dan wawancara, 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimpulkan terbilang belum tersampaikan 

dengan baik. Sehingga, perlu adanya penanaman konsep baru ke dalam sebuah 

pembelajaran. Konsep baru tersebut dapat menerapkan sebuah model 

pembelajaran yaitu Think-Talk-Write, yang di mana siswa diajarkan untuk 

mengkonsep lebih awal tentang poin-poin cerita yang didapat. Siswa yang telah 

menemukan poin-poin penting tersebut, dapat menuliskannya ke dalam sebuah 

kalimat sederhana dengan bahasa mereka sendiri. Sesuai dengan pembelajaran 

pada tema 4 subtema 2 pembelajaran 1, memiliki muatan materi untuk membuat 

atau mengolah kalimat sendiri. 

Melihat hasil yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan menguji  

coba dengan menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write untuk melihat 

berpengaruh atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Peneliti berasumsi bahwa 

penelitian ini akan memberikan pengalaman belajar serta dampak yang baik bagi 

siswa yang dilihat dari hasil belajar. Sebab, model pembelajaran Think-Talk-Write 

tidak hanya menekankan pada pengetahuan saja, tetapi model ini akan mengasah 

keterampilan siswa seperti yang telah diuji coba pada penelitian terdahulu. 

TTW atau Think-Talk-Write adalah model pembelajaran yang bersifat 

kooperatif yang bertujuan untuk mendorong keaktifan siswa untuk 

mengembangkan pola pikir atau mengkonstruk pemahaman secara individu. 
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Model pembelajaran TTW, dapat dikatakan model ini berfokus kepada setiap 

individu di dalam sebuah kelompok kecil (Pratiwi, Fatchan, & Purwanto, 2012: 

4 ). Proses pembelajaran Think-Talk-Write dapat mengkonstruk pemahaman 

konsep dari cara berpikir (think), berkomunikasi dengan membagikan ide-ide 

yang telah didapatkan bersama dengan teman kelompoknya (Talk) dan yang 

terakhir yaitu menuliskan apa yang telah dipikirkannya (Write) (Sugiarti, Putra, & 

Abadi, 2014: 3-4). 

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, terdoronglah untuk 

mengambil sebagai judul penelitian yaitu Pengaruh Model Pembelajaran TTW 

(Think-Talk-Write) Terhadap Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas III di SDN 

Dinoyo 4 Malang yang dalam hal itu baru dan penting untuk diteliti. Penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu untuk dapat mengetahui berpengaruh atau tidaknya model 

pembelajaran Think-Talk-Write jika diterapkan ke dalam pembelajaran Tematik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang, maka dapat masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran Think-

Talk-Write terhadap hasil belajar pembelajaran Tematik Tema 4 Subtema 2 

Pembelajaran 1 pada siswa kelas III di SDN Dinoyo 4 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai, yakni: Mengetahui pengaruh 

model pembelajaran Think-Talk-Write terhadap hasil belajar pembelajaran 

Tematik Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 1 pada siswa kelas III di SDN Dinoyo 4 

Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adanya manfaat dalam penelitian ini adalah sesuatu yang berguna, karena 

penelitian ini tidak hanya bermanfaat kepada diri sendiri saja, tetapi manfaat ini 

akan dijabarkan melalui manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya : 

1) Manfaat Teoritis 

a) Dapat memberikan masukan atau pemikiran baru kepada pembaca untuk 

lebih dalam mengetahui teori maupun konsep pembelajaran Tematik 

b) Dapat mengetahui pengaruh model pembelajaran Think-Talk-Write 

terhadap hasil belajar pembelajaran Tematik Tema 4 Subtema 2 

Pembelajaran 1 pada siswa kelas III di SDN Dinoyo 4 Malang, sehingga 

dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan 

kajian ilmiah di pembelajaran Tematik menggunakan model pembelajaran 

Think-Talk-Write. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

Penelitian ini mengharapkan siswa untuk bisa lebih memperkaya motivasi 

pada pembelajaran Tematik. 

b) Bagi Guru 

Manfaat bagi guru, diharapkan bisa dijadikan masukan dalam proses 

pembelajaran Tematik, bisa menambahkan pengetahuan dan dapat 

digunakan untuk rujukan dalam pembelajaran Tematik menggunakan 

model Think-Talk-Write. 
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c) Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menyumbangkan wawasan, 

terutama kepada instansi sekolah dan kepala sekolah untuk dijadikan 

bahan evaluasi dan meningkatan mutu pembelajaran. 

d) Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan pengalaman serta wawasan di kegiatan hasil belajar 

pembelajaran Tematik yang menggunakan model pembelajaran Think-

Talk-Write. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini tidak jauh dari bahasan tujuan, maka diperlukan ruang 

lingkup dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh model pembelajaran TTW 

(Think-Talk-Write) terhadap hasil belajar tema 4 Siswa kelas III di SDN 

Dinoyo 4 Malang. Tema 4 terdapat beberapa subtema serta beberapa 

pembelajaran. Penelitian ini akan menfokuskan pada Tema 4 Subtema 2 

Kewajiban dan Hakku di Sekolah Pembelajaran 1. 

2. Penelitian ini akan memfokuskan hasil belajar pada aspek kognitif. 

3. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas III, dengan jumlah siswa perempuan 

sebanyak 19 dan jumlah siswa laki-laki sebanyak 13 siswa di SDN Dinoyo 4 

Malang. 

4. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Dinoyo 4 Malang yang beralamat di Jl. 

MT. Haryono XIII No. 50 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru, Kota Malang. 
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F. Definisi Operasional

Terdapat beberapa definisi operasional di dalam penelitian ini, agar 

penelitian tidak menyimpang dan untuk menghindari kesalah pahaman, diantara 

lain: 

1. Model Pembelajaran adalah suatu rancangan yang digunakan untuk mendesain

materi dan acuan dalam proses pembelajaran pada saat di kelas yang telah

diatur. Model pembelajaran mempunyai manfaat untuk menentukan tujuan,

konsep pengajaran informasi, cara mengelola pemikiran dengan melibatkan

siswa untuk aktif dalam kegiatan kognitif, afektif maupun psikomotor. Model-

model pembelajaran menuntut siswa untuk dapat terlibat secara berkelompok

maupun individu dalam setiap kelompok.

2. TTW atau Think-Talk-Write adalah model yang melatih siswa untuk mengasah

lisan serta penulisan bahasa dengan baik. Model pembelajaran ini mendorong

siswa untuk melatih berpikir, melatih berbicara serta melatih menulis.

3. Hasil belajar adalah kemampuan setiap siswa atau individu yang telah

diperoleh selama kegiatan pembelajaran di sebuah sekolah. Maka dari itu

perlunya perangkat pembalajaran untuk mengukur kognitif seorang siswa

dengan menggunakan tes dari hasil belajar.

4. Tematik adalah pembelajaran yang menggunakan sebuah tema tertentu serta

mengaitkannya dalam beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik, harus

disesuaikan dengan setiap pengalaman sehari-hari siswa pada umumnya,

sehingga siswa dapat berperan aktif dalam kognitif, afektif maupun

psikomotor dan dapat memberikan pengalaman bagi setiap individu siswa.


