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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran 

a) Pengertian Pembelajaran 

Dunia pendidikan tidak lepas dengan adanya kegiatan belajar mengajar 

antara pendidik dengan siswa. Pendidik sebagai pengajar dan siswa sebagai 

penerima ilmu, maka sudah dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran. 

Pendidikan di Indonesia tidak lepas dengan adanya sebuah pilar belajar. 

Beberapa pilar belajar diantaranya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk 

berbuat, belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk menjadi diri sendiri 

(Mudyahardjo, 2010: 518). Pilar-pilar tersebut akan mendukung dalam sebuah 

proses pembelajaran yang ada di sekolah. 

Ada beberapa definisi pengertian pembelajaran yang telah 

dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti menurut Huda (2013: 2) 

pembelajaran didefinisikan sebagai hasil kognisi, memori serta metakognisi 

yang dapat mempengaruhi dalam hal memahami sesuatu. Selain itu, Restian 

(2015: 95) pembelajaran berarti proses mengajar serta belajar, yang mengajar 

berperan sebagai guru serta yang belajar berperan sebagai siswa, di dalamnya 

memuat materi tentang pengembangan kognitif, afektif dan psikomotor. 

Sebanding dengan itu, menurut Majid (2014: 15) pembelajaran ialah suatu 

kegiatan interaktif yang dilakukan oleh anak dengan sumber belajarnya, 
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sesama anak, maupun anak dengan seorang pendidik. Menurut Arifin (2012: 

10) Pembelajaran adalah proses yang sistemik serta sistematis, yang memiliki 

sifat komunikatif dan interaktif antara pendidik dengan siswa, berbagai 

sumber belajarnya serta keadaan lingkungan sehingga memungkinkan untuk 

terjadi proses alamiah tindakan belajar mengajar dengan berpegangan kepada 

kompetensi yang telah dirancang sebelumnya. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses belajar dan mengajar 

antara siswa dengan pendidik maupun siswa dengan siswa secara interaktif 

dan komunikatif. Hal ini akan mempengaruhi perubahan pada suatu 

pemahaman konsep terhadap sesuatu yang baru. Sebuah pembelajaran tidak 

lepas dengan model pembelajaran yang menjadikan pembelajaran lebih 

menyenangkan, karena model pembelajaran adalah salah satu cara atau 

strategi yang dapat mendukung sebuah pembelaran. 

b) Pengertian Model Pembelajaran 

Sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian pembelajaran yang 

dapat menciptakan suatu proses belajar dan mengajar yang interaktif dan 

komunikatif. Hal itu menunjukkan di dalam sebuah pembelajaran, tentulah 

harus mempunyai upaya pendukung sebagai tolak ukur keberhasilan. Pendidik 

mempunyai beberapa cara untuk menciptakan keberhasilan proses belajar 

mengajar, salah satu cara yang dapat digunakan adalah memberikan sebuah 

model pembelajaran. 
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Sesuai dengan pendapat Huda (2013: 143) model pembelajaran adalah 

sesuatu kegiatan yang dapat menggambarkan kerangka kerja yang terstruktur 

dan dapat juga diterapkan sebagai acuan dalam mengembangkan suasana 

belajar yang kondusif. Sedangkan menurut Trianto (2007: 1) model 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang mempunyai pola tertentu yang 

digunakan untuk pegangan pendidik dalam mengelola kelas. Model-model 

pembelajaran yang digunakan memuat tentang tujuan dari sebuah pengajaran, 

sintaks maupun langkah-langkah dalam menentukan kegiatan belajar, 

mengelola kelas serta penentuan lingkup pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah kegiatan yang mempunyai pola terstruktur untuk 

membentuk kegiatan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Sebuah model 

pembelajaran tidak lepas dengan kebutuhan siswa untuk membangun tingkat 

intelegensi maupun kemampuan pada bidang lain. Melalui model 

pembelajaran, siswa dapat berperan aktif dengan melakukan tahapan-tahapan 

yang telah diinstruksikan oleh seorang pendidik. Maka dari itu, model 

pembelajaran akan sangat membantu pendidik untuk melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan menyenangkan. Pada 

setiap  model pembelajaran tentu terdapat berbagai model yang ditentukan 

atau disesuaikan dengan keadaan siswa saat berada di dalam kelas.  

c) Macam – Macam Model Pembelajaran 

Model pembelajaran tidak hanya ada satu, melainkan ada banyak 

model dengan berbagai langkah serta manfaat untuk kelancaran sebuah proses 



13 
 

pembelajaran dan menjadikan pembelajaran menjadi menyenangkan. Macam-

macam model pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, 

maka dari itu peran pendidik penting untuk menentukan penerapan model 

pembelajaran di setiap pembelajaran. 

Pemilihan suatu model pembelajaran harus mempunyai pertimbangan 

khusus, seperti jam pelajaran, materi pembelajaran, tingkat perkembangan 

pengetahuan, fasilitas sebagai penunjang dan lingkungan dalam belajar, 

sehingga pembelajaran yang telah disusun dapat tercapai (Trianto, 2007: 5). 

Bersamaan dengan pendapat dari Uno & Mohamad (2013: 79) ada beberapa 

model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, 

diantaranya Picture and Picture, Example Non Example, Cooperative Script, 

Numbered Head Together, Make a Match dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka model pembelajaran dapat 

disusun dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada di kelas guna untuk 

memberikan hasil yang maksimal dalam sebuah pembelajaran. Pada penelitian 

ini model pembelajaran yang digunakan yakni Think-Talk-Write untuk melihat 

hasil belajar siswa pada pembelajaran Tematik. 

2. Model Pembelajaran TTW (Think-Talk-Write)  

a. Pengertian Model Pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) 

Sebelumnya telah disebutkan macam-macam model pembelajaran 

yang akan menunjang proses pembelajaran siswa. Salah satu model yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Think-Talk-Write. 

Model Pembelajaran Think-Talk-Write atau TTW adalah sebuah model 
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pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk dapat membangun 

pemikiran, berbicara serta dapat menuliskan bahasan tertentu (Huda, 2013: 

218). Menurut Shoimin (2014: 212-213) Model TTW ialah kegiatan yang 

berhubungan dengan mental atau pikiran untuk memudahkan seseorang 

memutuskan sesuatu, seperti menjabarkan pengertian, sintesis ataupun 

menarik atau menyimpulkan setelah mempertimbangkannya. 

Sementara itu menurut Huda (2013: 218-219), model ini memiliki tiga 

tahap. Tahap-tahap tersebut adalah penjelasan dari masing-masing sintaks, 

yaitu think (berpikir), talk (berbicara) dan write (menulis). Adapun 

penjelasannya, yaitu : 

1. Tahap satu : berpikir 

Proses ini melibatkan siswa untuk membaca teks maupun soal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau dapat disebut kontekstual. 

Tahap ini akan melatih siswa untuk mengkonstruk pikiran dengan 

membuat jawaban atau membuat catatan kecil tentang ide ide yang 

terdapat pada persoalan yang disediakan serta hal-hal yang belum dapat 

dipahami secara individu. 

2. Tahap dua : berbicara 

Tahap ini siswa memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan atau 

membicarakan hasil yang telah didapatnya pada tahap pertama. Siswa 

dapat memberikan refleksi maupun menguji ide-ide yang telah didapatkan 

dengan berdiskusi membuat suatu kelompok kerja. Hal ini dapat 

membantu siswa untuk bertukar ide-ide yang telah didapatkan. 
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3. Tahap tiga : menulis 

Setelah siswa mengkomunikasikannya dengan kelompok, maka tahap 

selanjutnya siswa dapat menuliskan ide yang telah diperoleh dengan 

bahasa sendiri. 

Menurut Silver dan Smith (1996: 21, dalam Huda, 2013: 218) peran 

guru dalam model TTW ini dapat membantu siswa untuk terlibat secara aktif 

dalam berpikir, mengemukakan ide-ide yang telah dibangun secara lisan serta 

mendorong siswa untuk melatih penulisan dengan bahasa sendiri secara hati-

hati. Model ini juga melatih siswa untuk lebih mempertimbangkan ide serta 

dapat memberikan informasi dalam diskusi kelompok. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Think-Talk-Write memiliki tiga tahapan. Tiga tahapan tersebut 

mempunyai kegunaan atau tujuan untuk melatih siswa memiliki kterampilan 

dalam hal berpikir, berbicara dan menulis. Model pembelajaran memiliki 

langkah-langkah atau sintaks yang sesuai dengan tahapan yang telah 

dijabarkan. Langkah-langkah tersebut meliputi langkah saat siswa berpikir, 

saat siswa berbicara atau mengkomunikan hasil pemikirannya dalam bentuk 

presentasi, serta saat siswa diarahkan untuk menuliskan hasil pemikirannya 

dan hasil presentasinya dalam bentuk tulisan. 
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b. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TTW (Think-Talk-

Write) 

Pada tahap-tahap model pembelajaran Think-Talk-Write tidak lepas 

dengan adanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut 

dapat menjadikan tolak ukur ketika akan menerapkannya dalam suatu 

pembelajaran. Adapun kelebihan model Think-Talk-Write menurut Shoimin 

(2014: 217-218), diantara lain: 

1) Mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam 

memahami materi ajar. 

2) Dengan memberikan soal open ended dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

3) Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan 

melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. 

4) Membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, 

guru, bahkan dengan diri mereka sendiri 

Selain kelebihan, adapun kekurangan dalam model Think-Talk-

Write, diantaranya: 

1) Ketika siswa bekerja dalam kelompok, akan mudah kehilangan 

kemampuan dan kepercayaan karena didominasi oleh siswa 

yang mampu. 

2) Guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan 

matang agar dalam menerapkan strategi Think-Talk-Write 

tidak mengalami kesulitan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam setiap model pembelajaran tentunya terdapat beberapa kelebihan 

serta kendala yang ada. Maka dari itu, perlu adanya melihat langkah-
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langkah model untuk menentukan model yang digunakan cocok digunakan 

atau tidak dalam sebuah pembelajaran. 

c. Langkah – Langkah Model Pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) 

Adanya kelebihan dan kekurangan dalam model Think-Talk-Write, 

perlu untuk melihat langkah-langkah model tersebut. Tujuan melihat langkah-

langkah model adalah untuk memperkirakan model tersebut cocok dipakai 

atau tidak. Hal ini akan membantu pendidik agar dapat  menyusun kegiatan 

pembelajaran secara sistematis. Adapun sintaks model Think-Talk-Write 

menurut Huda  (2013: 220) diantara lain: 1) Langkah pertama, guru meminta 

siswa agar membaca teks terlebih dahulu dan membuat catatan-catatan kecil 

yang berhubungan dengan teks yang telah dibaca, tahap ini disebut tahap 

berpikir atau think.  Siswa dapat mengerjakannya secara individu dan hasil 

yang didapatkan akan dibawa ke kelompok diskusi. 2) Siswa diarahkan untuk 

berinteraksi menggunakan bahasa mereka sendiri dengan satu kelompok guna 

untuk membicarakan catatan yang telah dibuat sebelumnya, tahap ini disebut 

tahap berbicara atau talk. 3) Siswa membangun pemahaman pengetahuan 

sendiri dalam bentuk tulisan sederhana, tahap ini disebut tahap menulis atau 

write. 

Tiga langkah tersebut akan diterapkan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Pendidik akan melihat ke dalam tiga aspek tersebut serta dapat 

mengelola nilai untuk melihat hasil belajar setiap siswa setelah menerapkan 

model pembelajaran Think-Talk-Write. 
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3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Sebuah pembelajaran, ketika telah menyusun proses pembelajaran dari 

awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan, maka tindakan selanjutnya 

adalah dengan menyusun nilai belajar untuk melihat hasil belajar seorang 

siswa. Siswa dikatakan berhasil dalam memperoleh hasil belajar, jika siswa 

sudah memiliki kriteria belajar yang baik dan telah mencapai standart nilai 

yang telah ditentukan oleh sekolah. Sesuai dengan yang dijabarkan Sudjana 

(2013: 2) hasil belajar merupakan tindakan untuk melihat tingkat pencapaian 

atau keberhasilan seorang siswa setelah menempuh kegiatan proses belajar 

mengajar. Sedangkan menurut Thobroni & Mustofa (2013: 24) hasil belajar 

merupakan tindakan yang merubah sikap atau perilaku secara menyeluruh, 

tidak hanya cakap dalam aspek pengetahuan, tetapi pada aspek secara utuh 

atau komprehensif. 

Beberapa pendapat yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil belajar ialah  tindakan atau kegiatan untuk melihat berhasil atau 

tidaknya siswa setelah melakukan pengalaman belajar yang telah ditempuh. 

Pengalaman belajar dapat dilihat ketika siswa menerima pembelajaran di 

sekolah mulai dari awal hingga akhir proses pembelajaran, sehingga siswa 

tersebut mendapatkan hasil yang dapat diraih berupa pengetahuan maupun 

kemampuan menyeluruh. 

Penilaian hasil belajar, salah satu aspek yang dapat diukur ialah aspek 

kognitif atau pengetahuan. Hasil pendapat dari Bloom, dkk (dalam Arifin, 

2012: 21) pada aspek kognitif memiliki klasifikasi tersendiri, yaitu : 
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1. Aspek Kognitif 

Aspek yang mencakup 6 kemampuan intelektual, diantara lain: 

a) Pengetahuan atau knowledge, kemampuan yang diharuskan siswa 

untuk dapat mengetahui suatu teori maupun konsep tanpa siswa itu 

harus mengetahui atau menggunakannya. 

b) Pemahaman atau comprehension, menuntut siswa dapat memahami 

suatu teori dari mata pelajaran yang ditempuh. Siswa dapat 

menggunakannya tanpa harus mengungkit hal yang lain. Tujuan dari 

pemahaman ini adalah siswa diharapkan dapat mempraktikkan, 

menjelaskan maupun memberikan contoh. 

c) Penerapan atau application, kemampuan yang diharuskan untuk 

mampu menerapkan ide atau menuangkan pemikirannya ke dalam 

suasana baru. 

d) Analisis atau analysis, kemampuan yang diharuskan untuk 

menjabarkan suatu keadaan ke dalam komponen yang diperlukan. 

Adanya kemampuan analisis ini dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yakni analisis hubungan, analisis prinsip yang telah 

terorganisasikan dan analisis unsur. 

e) Sintesis atau synthesis, merupakan kemampuan yang diharuskan untuk 

dapat memperoleh hasil seperti karya tulis atau rancangan. 

f) Evaluasi atau evaluation, merupakan kemampuan yang diharuskan 

untuk dapat mengevaluasi atau menilai suatu keadaan yang didasari 

oleh kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Beberapa klasifikasi tersebut, hasil belajar dapat diamati ketika 

siswa mengikuti proses pembelajaran Tematik. Pendidik dapat menilai 

hasil belajar pembelajaran Tematik dengan ketentuan-ketentuan atau 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

4. Tematik 

a. Pengertian Tematik 

Pada masa sekarang, pemerintah menerapkan pembelajaran 

Tematik sebagai pembelajaran yang dapat melihat tiga aspek ruang 

lingkup hasil belajar, karena di dalamnya memuat penilaian yang autentik. 

Pembelajaran Tematik tidak hanya memuat tentang isi materi 

pembelajaran saja, tetapi di dalamnya juga memuat tentang sosialasasi 

anak dengan sajian yang berbeda. Terdapat pula sajian materi dari 

beberapa mata pelajaran pada setiap pembelajaran. 

Selaras dengan pendapat Poerwadarminta (dalam Majid, 2014) 

Pembelajaran tematik yaitu kegiatan pembelajaran melibatkan beberapa 

mata pelajaran yang dipadukan ke dalam sebuah tema, guna untuk 

memberikan pengalaman-pengalaman yang mempunyai sebuah arti 

kepada siswa. Tema tersendiri merupakan gagasan atau pokok pikiran 

yang di dalamnya menjadi sebuah pokok pembicaraan. Sedangkan 

menurut pendapat Majid (2014: 80) Tematik adalah salah satu contoh 

model pembelajaran terpadu atau bisa disebut dengan integreated 

instruction, yang memiliki sistem untuk menggali maupun menemukan 

sebuah konsep baru secara autentik, holistik dan bermakna. 
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Berdasarkan pengertian menurut para ahli, pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang terpadu. Artinya, dalam pembelajaran terpadu 

memiliki beberapa mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu 

pembelajaran dalam sebuah tema. Tematik juga memiliki beberapa ciri 

atau karakteristik yang dapat membedakan dari pembelajaran-

pembelajaran sebelumnya.  

 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Karakteristik dalam sebuah pembelajaran Tematik tampak berbeda 

dengan pembelajaran lainnya. Pembelajaran Tematik melihat dari sisi 

siswa serta kondisi ideal siswa di kehidupan sehari-hari. Majid (2014: 89-

90) mengutarakan bahwa pada sebuah pembelajaran tidak lepas dengan 

adanya karakteristik, salah satunya adalah karakteristik pembelajaran 

tematik. Adapun beberapa diantaranya, adalah: 

1. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student centered 

Pembelajaran ini adalah sebuah pembelajaran yang modern yang 

menempatkan siswa sebagai pusat atau subjek utama dalam 

pembelajaran. Guru sedikit banyaknya akan berperan sebagai 

fasilitator dan seorang instruksi untuk memberikan bimbingan agar 

mempermudahkan siswa untuk belajar. 

2. Pembelajaran yang memberikan pengalaman secara langsung 

Artintya, siswa akan dihadapkan kepada hal-hal yang konkrit guna 

untuk memahami hal yang abstrak. 

3. Pemisahan setiap mata pelajaran yang tidak terlalu jelas 
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Pembelajaran tematik hanya berfokus kepada setiap tema yang dekat 

dengan realitas siswa yang kemudian dijabarkan pada setiap mata 

pelajaran. 

4. Memberikan konsep dari suatu mata pelajaran 

Pembelajaran ini memberikan segala konsepnya yang bersumber dari 

beberapa mata pelajaran. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa 

dalam memahami berbagai hal yang ada di kehidupan nyata siswa 

5. Pembelajaran yang memiliki sifat fleksibel 

Guru dapat memberikan pembelajaran dengan mengaitkan suatu bahan 

ajar dalam mata pelajaran yang berkesinambungan. Guru juga dapat 

menstimulus siswa dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa. 

6. Pembelajaran yang menggunakan prinsip seperti belajar tetapi juga 

bermain dan belajar yang memiliki prinsip menyenangkan. 

Beberapa karakteristik di atas, maka penerapan  pembelajaran 

Tematik juga harus disesuaikan, agar dapat terealisasikan dengan baik. 

Karakteristik pembelajaran Tematik akan memperhatikan setiap 

komponen-komponen yang terdapat dalam pembelajaran, salah satunya 

adalah komponen Kompetensi yang dipakai, yaitu kompetensi kurikulum 

2013.  

c. Desain Kompetensi dalam Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran Tematik mempunyai alat untuk mengatur batasan 

cakupan, yaitu kompetensi. Kompetensi akan memuat tentang hal-hal 

seperti keagamaan, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dijabarkan 

ke dalam bentuk Kompetensi Inti satu sampai empat. 
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Kompetensi kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik, 

kompetensi dapat dinyatakan dengan kompetensi inti  yang telah 

dijabarkan ke dalam kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran. 

Kompetensi inti memiliki 4 kompentensi, yaitu kompetensi yang memuat 

tentang spiritual seorang siswa, sosial siswa, pengetahuan siswa serta 

keterampilan siswa. Penyususnan kompetensi inti dilihat pada tingkatan 

usia peserta didik (Abidin, 2014: 21). 

Pada masing-masing mata pelajaran, telah disusun dengan adanya 

kompetensi dasar dengan tujuan untuk mencapai kompetensi inti yang 

telah disepakati oleh pihak sekolah. Menurut Abidin (2014: 21) 

kompetensi dasar terbagi menjadi empat yang disesuaikan dengan 

kompetensi inti, antara lain: 

1. Kelompok pertama, yaitu kelompok kompetensi dasar 1, dengan 

aspek spiritual untuk menjabarkan kompetensi inti 1 

2. Kelompok kedua, yaitu kelompok kompetensi dasar 2, dengan 

aspek sosial untuk menjabarkan kompetensi inti 2 

3. Kelompok ketiga, yaitu kelompok kompetensi dasar 3, dengan 

aspek pengetahuan untuk menjabarkan kompetensi inti 3 

4. Kelompok keempat, yaitu kelompok kompetensi dasar 4, dengan 

aspek keterampilan untuk menjabarkan kompetensi inti 4 

Pada pembelajaran tematik yang akan diteliti dengan Tema 4 

Kewajiban dan Hakku Subtema 2 Kewajiban dan Hakku di Sekolah 

Pembelajaran 1, adapun kompetensi dasar yang dijabarkan, antara lain: 
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Gambar 2.1 Pemetaan Kompetensi Dasar Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 1 

 

d. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Setiap pembelajaran tentunya ada kelebihan serta kekurangannya. 

Pada pembelajaran Tematik ada beberapa keunggulan serta kekurangan 

yang harus diperhatikan.  Seperti yang telah dijabarkan  Majid (2014: 92-

93) pembelajaran tematik memiliki keunggulan, diantara lain: 

1. Proses pembelajaran didekatkan pada pembelajaran kontekstual dan 

relevan. 

2. Kegiatan yang akan dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta 

minat siswa 

PEMBELAJARAN 1 

3.10 Mencermati ungkapan atau kalimat 

saran, masukan dan penyelesaian masalah 

(sederhana) dalam teks tulis 

4.10 Memeragakan ungkapan atau kalimat 

saran, masukan, dan penyelesaian masalah 

(sederhana) sebagai bentuk ungkapan diri 

menggunakan kosa kata baku dan kalimat 

efektif yang dibuat sendiri 

BAHASA INDONESIA 

3.3 Menyatakan satu bilangan sebagai 

jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi 

dua bilangan cacah 

4.3 Menilai apakah suatu bilangan 

dapat dinyatakan sebagai jumlah, 

selisih, hasil kali atau hasil bagi dua 

bilangan cacah 

 

MATEMATIKA 

3.3 Mengetahui dinamika gerak tari 

4.3 Meragakan dinamika gerak 

 

SBdP 
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3. Proses kegiatan pembelajaran akan terasa lebih bermakna, sehingga 

dapat menghasilkan hasil belajar yang dapat diingat. 

4. Pembelajaran tematik dapat menumbuhkan aspek sosial siswa serta 

keterampilan dalam berpikir maupun keterampilan dalam 

berkolaboratif. 

5. Pembelajaran tematik mendekatkan siswa untuk menyelesaikan 

masalah dalam suatu permasalahan yang diberikan secara nyata 

6. Pembelajaaran tematik dirancang untuk memelihara kerja sama antara 

guru dan siswa, yang bertujuan untuk menjadikan pembelajaran lebih 

menyenangkan dan bermakna. 

Pembelajaran tematik juga memiliki kelemahan, yaitu menuntut 

pendidik untuk merencanakan serta melaksanakan evaluasi lebih banyak. 

Menurut Puskur Balitbang Diknas (dalam Majid, 2014) pembelajaran 

menuntut untuk memiliki kemampuan kegiatan belajar yang baik. 

Pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan untuk menggali atau 

menemukan sebuah masalah, menghubungkan maupun menguraiukan 

suatu ide. Siswa yang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka 

pembelajaran akan sulit diterima dan dilaksanakan. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang akan dilakukan merujuk pada penelitian relevan terdahulu 

yang telah dilaksnakan oleh beberapa peneliti. Adapun beberapa penelitian 

tersebut, diantaranya :  

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Relevan

No. Judul Jurnal Penulis Hasil Penelitian 

1. Penerapan Model 

Pembelajaran Think 

Talk Write (TTW) 

Untuk Meningkatkan 

Kemampuan 

Berkomunikasi Siswa 

Secara Tertulis 

Ariyanti Dwi 

Pratiwi, 2013 

Siswa SMP kelas VII masih kurang 

antusias terhadap pembelajaran dan 

kemampuan berkomunikasi siswa 

masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan khususnya untuk 

kemampuan berkomunikasi melalui 

tulisan. Hal tersebut disebabkan oleh 

pemilihan metode atau strategi 

pembelajaran yang kurang tepat 

sehingga kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas menjadi kurang kondusif. 

Maka dari itu penelitian ini 

mengharapkan jika adanya model 

TTW, diharapkan siswa akan menjadi 

lebih paham dan kemampuan 

berkomunikasinya akan meningkat. 
2. Efektivitas Penerapan 

Model Pembelajaran 

Think - Talk - Write 

Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 3 Magelang 

Erin 

Setiyaningrum, 

2015 

Hasil penelitian yang saya dapatkan 

adalah, dalam jurnal tersebut berfokus 

pada pelajaran matematika yang 

membuat siswa malas serta takut 

dalam pengerjaannya. Dalam 

kenyataan, guru masih menggunakan 

pengajaran langsung. Maka dari itu, 

peneliti berinisiatif untuk 

menambahkan model pembelajaran 

TTW (Think, Talk, Write). Dengan 

itu peneliti berharap proses 

pembelajaran matematika di kelas 

menjadi lebih aktif dan prestasi 

belajar matematika siswa pun menjadi 

lebih baik. 
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No. Judul Jurnal Penulis Hasil Penelitian 

3. Penerapan Model 

Pembelajaran TTW 

untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Tema 

Lingkungan 

Lani 

Desietiyana 

Putri, 2016 

Proses pembelajaran tematik yang 

dilaksanakan masih belum optimal, 

karena guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang efektif. Guru juga 

hanya menjelaskan materi secara 

langsung lalu siswa diminta untuk 

mengerjakan soal. Tidak hanya itu, guru 

dalam pembelajaran tematik belum 

mengaitkan materi pembelajaran yang 

sedang dibahas dengan permasalahan 

yang ada di kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, hasil belajar siswa yang dapat 

dilihat pada siklus II mengalami 

ketuntasan belajar sebesar 89,5% yang 

awal mulanya hanya sebesar 68,4%.  

 

Berdasarkan tabel penelitian relevan di atas, terdapat beberapa persamaan 

dan perbedaan. Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama 

menggunakan model Think-Talk-Write. 

Adapun perbedaan yang ada pada penelitian Ariyanti (2013), yaitu untuk 

melihat peningkatan kemampuan berkomunikasi dan meneliti pada siswa SMP kelas VIII, 

sedangkan penelitian ini untuk melihat pengaruh model TTW terhadap hasil belajar pada 

aspek kognitif dan meneliti pada siswa kelas III sekolah dasar. Penelitian kedua dilakukan 

oleh Erin Setiyaningrum (2015), memiliki perbedaan yaitu pelajaran yang digunakan 

adalah pelajaran matematika dan meneliti pada siswa SMP kelas VIII, sedangkan 

penelitian ini digunakan dalam pembelajaran tematik. Penelitian ketiga, dilakukan oleh 

Lani Desietiyana Putri (2016), penelitian tersebut untuk meneliti aktivitas guru dalam 

pembelajaran tematik menggunakan model TTW dan untuk melihat hasil belajar siswa 

pada tema lingkungkan. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui berpengaruh atau 

tidaknya sebuah model pembelajaran TTW ketika diterapkan dalam sebuah pembelajaran 

tematik. 
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C. Hipotesis Penelitian 

Setiap penelitian memiliki sebuah hipotesis penelitian. Hipotesis adalah 

hasil atau jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis yang dinyatakan sementara, 

karena hasil yang diberikan masih terpengaruh dalam kajian teoritis yang relevan 

dan tidak berdasarkan pada fakta pengumpulan data penelitian. 

Berdasarkan latar belakang, landasan teori dan pengertian hipotesis yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka asusmsi penulis untuk hasil penelitian ini 

adalah: 

H0    : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Think-Talk-Write terhadap 

hasil belajar tematik tema 4 pada siswa kelas III SDN Dinoyo 4 Malang. 

H1 : Terdapat pengaruh model pembelajaran Think-Talk-Write terhadap hasil 

belajar tematik tema 4 pada siswa kelas III SDN Dinoyo 4 Malang. 
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D. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, maka dapat digambarkan 

dalam kerangka piker sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

Kondisi Awal di Lapangan 

Pembelajaran tematik dominan 

menggunakan model pembelajaran yang 

konvensional.

Kondisi yang diharapkan 

Pembelajaran tematik menggunakan 

model-model pembelajaran yang menarik. 

Fakta : 

1. Siswa belum terlibat secara aktif saat

pembelajaran berlangsung

2. Siswa masih kesulitan dalam hal

berdiskusi dan menyampaikan hasil

pembelajaran

Harapan : 

1. Siswa dapat berperan aktif dalam

setiap pembelajaran berlangsung

2. Hasil pembelajaran yang diperoleh,

dapat mencapai apa yang diharapkan

Penerapan Model Pembelajaran Think-Talk-Write 

Tujuan Penelitian 

Mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran TTW (Think-Talk-Write) Terhadap 

Hasil Belajar Tematik Tema 4 Pada Siswa Kelas III SDN Dinoyo 4 Malang 

Jenis Penelitian : Kuantitatif 

Metode Penelitian : Pre-Eksperimental (One-Group Prestest-

Posttest) 

Lokasi Penelitian : SDN Dinoyo 4 Malang 

Subjek Penelitian : Kelas III dengan jumlah 32 siswa 

Rumusan Hipotesis 

H0 : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Think-Talk-Write terhadap 

hasil belajar tematik tema 4 pada siswa kelas III SDN Dinoyo 4 Malang. 

H1  : Terdapat pengaruh model pembelajaran Think-Talk-Write terhadap hasil 

belajar tematik tema 4 pada siswa kelas III SDN Dinoyo 4 Malang. 
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