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BAB II 

KAJIAN PUSTAKAN 

 

 

A. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas merupakan suatu ukuran seberapa jauh tercapainya tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010: 352), 

efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna. Efektivitas 

menunjukkan keberhasilan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika 

hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 

Pasaribu dan Simanjuntak dalam Suryosubroto (2016:9) menyatakan bahwa 

efektivitas dalam pembelajaran dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari guru 

mengajar dan kegiatan belajar siswa. Mengajar disini menyangkut sejauh mana 

rencana kegiatan pembelajaran terlaksana. Belajar disini menyangkut sejauh mana 

hasil pembelajaran tercapai melalui kegiatan pembelajaran.  

Menurut Hamalik (2014:171) pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sendiri 

dengan melakukan aktivitas belajar. Dengan memberikan siswa belajar secara 

mandiri ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami makna 

pembelajaran yang sedang dipelajarinya. Lebih lanjut pendapat Sutikno (2015: 25) 

bahwa pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan 

siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa dapat berpengaruh pada minat siswa untuk belajar. Siswa 

akan lebih antusias belajar ketika suasana belajar menyenangkan tidak membuat 

siswa takut dalam bertanya. Hal tersebut dapat berpengaruh pada hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Lebih lanjut Mulyasa (2016:193), menyatakan 

bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran mampu memberikan 

pengalaman baru, dan membentuk kompetensi peserta didik, serta mengantarkan 

mereka ketujuan yang ingin dicapai secara optimal. 

Menurut Mulyasa (2011), bahwa efektivitas merupakan adanya kesesuaian 

antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dari definisi 

tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas itu mempunyai pengaruh dan dapat 
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membawa hasil yang semuanya dilakukan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang 

ditentukan. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

tingkat keberhasilan yang dicapai dari penerapan suatu model pembelajaran, dalam 

hal ini diukur dari hasil belajar siswa, apabila hasil belajar siswa meningkat maka 

model pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila hasil 

belajar siswa menurun atau tetap (tidak ada peningkatan) maka model pembelajaran 

tersebut dinilai tidak efektif. 

 

B. Model Pembelajaran Tipe Think Talk Write (TTW) 

Pembelajaran tipe TTW, Menurut Nurinayah (2010:36-37), model 

pembelajaran tipe TTW merupakan salah satu pelajaran yang menyenangkan, 

rileks, dan menarik yang dapat mengembangkan pemahaman siswa mengenai 

materi atau konsep yang ia pelajari. Berdasarkan pendapat tersebut, dengan 

dilakukannya pembelajaran secara berkelompok diharapkan timbul semangat siswa 

untuk lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat. Belajar dengan menggunakan 

kelompok-kelompok kecil akan lebih disukai siswa, hal ini dikarenakan siswa akan 

lebih nyaman untuk memahami konsep yang diberikan melalui pemecahan masalah 

yang dilakukan dengan temannya. Dengan demikian, model pembelajaraan  tipe 

TTW merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir, 

berbicara, dan menulis dengan kegiatan belajar yang menyenangkan, rileks, dan 

menarik sehingga dapat mengembangkan pemahaman siswa mengenai materi atau 

konsep yang ia pelajari. 

Adapun tiga tahap dalam pembelajaran TTW, yaitu: tahap think 

mengarahkan siswa untuk aktif berpikir dengan membaca suatu teks matematika 

atau berisi cerita matematika dan membuat catatan mengenai apa yang telah dibaca. 

Dalam membuat atau menulis catatan siswa membedakan dan mempersatukan ide 

yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa 

sendiri. Tahap talk yaitu berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa 

yang mereka pahami. Talk penting karena ada beberapa alasan, yaitu: 

1) Tulisan, gambaran, isyarat, atau percakapan merupakan perantara ungkapan 

matematika sebagai bahasa manusia, 
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2) Pemahaman matematik dibangun melalui interaksi dan konversasi antara 

sesama individual, 

3) Siswa menggunakan bahasa untuk menyajikan ide kepada temannya, 

4) Pembentukan ide melalui proses talking. 

Tahap write, yaitu menuliskan hasil diskusi/dialog pada lembar kerja yang 

disediakan. Menurut Shield dan Swinson dalam Yamin dan Basun (2009) aktivitas 

menulis berarti mengkontruksi ide, karena setelah berdiskusi atau berdialog antar 

teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Menulis dalam 

matematika membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu 

pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari. Pada pembelajaran dengan model 

pembelajaran tipe TTW siswa lebih termotivasi untuk memahami pelajaran yang 

sedang dipelajari. 

Menurut Silver dan Smith dalam Yamin dan Basun (2009), Peranan dan 

tugas guru dalam usaha mengefektifkan penggunaan strategi think-talk-write adalah 

(1) mengajukan pertanyaan dan tugas yang mendatangkan keterlibatan, dan 

menantang setiap siswa berpikir, (2) mendengar secara hati-hati ide siswa, (3) 

menyuruh siswa mengemukakan ide secara lisan dan tulisan, (4) memutuskan apa 

yang digali dan dibawa siswa dalam diskusi, (5) memutuskan kapan memberi 

informasi, mengklarifikasi persoalan-persoalan menggunakan model, 

membimbing, dan membiarkan siswa berjuang dengan kesulitan, (6) memonitoring 

dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi, dan memutuskan kapan dan bagaimana 

mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi. 

Aris Shoimin (2014:214) menyatakan bahwa langkah-langkah model 

pembelajaran tipe TTW adalah: 

1) Guru membagi Lembar Kerja Siswa (LKS) yang memuat soal yang harus 

dikerjakan oleh siswa serta petunjuk pelaksanaannya; 

2) Siswa membaca masalah yang ada dalam LKS dan membuat catatan kecil 

secara individu tentang apa yang ia ketahui dan tidak ketahui dalam masalah 

tersebut. Ketika siswa membuat catatan kecil inilah akan terjadi proses berpikir 

(think) pada siswa. Setelah itu, siswa berusaha menyelaikan masalah tersebut 

secara individu. Kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat membedakan atau 



8 

menyatukan ide-ide yang terdapat pada bacaan untuk kemudian diterjemahkan 

ke dalam Bahasa sendiri; 

3) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil (3-5 siswa);  

4) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu kelompok untuk 

membahas isi catatan dari hasil catatan (talk). Dalam kegiatan ini mereka 

menggunakan Bahasa dan kata-kata mereka sendiri untuk menyampaikan ide-

ide dalam diskusi. Diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi atas soal yang 

diberikan; 

5) Dari hasil diskusi, siswa secara individu merumuskan pengetahuan berupa 

jawaban atas soal (berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, dan solusi) 

dalam bentuk tulisan (write) dengan bahasanya sendiri. Pada tulisan itu siswa 

menghubungkan ide-ide yang diperolehnya melalui diskusi. 

6) Perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan 

kelompok lain diminta memberikan tanggapan; 

7) Kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan kesimpulan atas 

materi yang dipelajari.  

Model pembelajaran TTW pastinya tidak terlepas dari kekurangan dan 

kelebihan. Seperti halnya kekurangan yang dimiliki model pembelajaran ini 

diantaranya dalam diskusi kelompok, peserta didik yang memiliki kemampuan 

akan mendominasi jalannya diskusi sehingga beberapa peserta didik akan 

kehilangan kemampuan dan kepercayaan diri. Selain itu, jika dibandingkan dengan 

model konvensinal, model kooperatif cenderung membutuhkan persiapan yang 

lebih banyak karena membutuhkan media pembelajaran yang bervariasi. Oleh 

karena itu, peran guru sangat dibutuhkan untuk mengatur dan membangkitkan 

keaktifan seluruh peserta didik. Selain itu, guru juga diharapkan menyiapkan semua 

media yang digunakan secara matang agar dalam penerapan model ini bisa berjalan 

dengan baik (Hamdayama, 2015). 

Sementara itu selain terdapat kekurangan tentunya pasti ada kelebihan yang 

dimiliki, diantaranya dapat mempertajam seluruh keterampilan berpikir visual 

peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat belajar by doing sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan lebih bermakna. Kemudian dengan berinteraksi dan 

berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan peserta didik secara aktif dalam 
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pembelajaran. Model pembelajaran TTW juga membiasakan peserta didik untuk 

perpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, dan bahkan diri mereka sendiri 

(Hamdayama, 2015). 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran tipe TTW adalah model 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan menulis yang 

dilakukan secara individu atau kelompok. Pada tahap berpikir dapat membantu 

siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman konsep 

matematika siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya pada tahap berbicara, siswa 

dapat mengkomunikasikan atau mendiskusikan pemikirannya dengan temannya 

sehingga siswa saling membantu dan saling bertukar pikiran, hal ini dapat 

membantu siswa dalam membentuk pemahaman konsep dan aktivitas siswa. Pada 

tahap write, siswa menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan secara 

sistematis sehingga siswa akan lebih memahami materi dan membantu siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk tulisan. 

 

C. Pembelajaran Matematika Di SMP 

Pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang diulang-ulang sehingga 

menghasilkan suatu perubahan pada perilaku siswa dengan sadar diri dan bersifat 

tetap (Thobroni dan Muusthofa, 2013:21). Dimyati dan Mudjiono (2013:297) 

pembelajaran yaitu aktivitas guru yang tersusun secara terancang dalam desain 

instruksional, akan membuat siswa belajar secara aktif dan menekan pada 

tersedianya bahan belajar. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 

20 dijelaskan bahwa, pembelajaran merupakan proses timbal balik siswa dengan 

guru dan bahan ajar dalam suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran memiliki tujuan yaitu untuk mengajarkan beberapa konsep 

dari mata pelajaran, salah satunya adalah matematika. Matematika adalah ilmu 

abstrak, dedukatif yang mendalami hubungan bentuk, struktuk dan pola (Rahmah, 

2013). Pembelajaran matematika merupakan metode yang memberikan 

pengalaman belajar pada siswa untuk mendapatkan kemampuan matematika yang 

dipelajari (Muhsetyo, 2009:26). Dalam PERMENDIKNAS No. 22 Tahun 2006 

menjelaskan bahwa pembelajaran matematika memiliki tujuan agar dapat mencerna 

konsep matematika, menerangkan relasi antar konsep, menerapkan konsep dengan 

cara luwes, efisien, tepat, dan akurat untuk memecahkan masalah. 
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Pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah baik itu pembelajaran 

matematika dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak terlepas dari definisi matematika itu 

sendiri. Namun demikian, terdapat perbedaan pembelajaran matematika disetiap 

jenjangnya. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pembelajaran matematika di 

SMP. Berbicara tentang definisi matematika pada dasarnya tidak ada perbedaan 

diantara ketiga jenjang tersebut yakni merupakan suatu ilmu yang menelaah 

bentuk-bentuk struktur yang abstrak dan hubungan-hubungannya diantara hal itu. 

Artinya, mempelajari matematika yaitu belajar tentang konsep-konsep yang 

sifatnya abstrak, seperti belajar kalkulus, logika, geometri, dan lain-lain. 

Matematika juga dapat diartikan sebagai ilmu sarana berpikir yang meliputi 

penalaran logika, bilangan, kalkulus, dan fakta-fakta kuantitatif yang terorganisir 

secara sistematik (Safriana dkk, 2014). 

Pembelajaran matematika di SMP dilaksanakan agar para siswa dapat 

memahami konsep matematika untuk digunakan dalam memecahkan 

permasalahan. Dengan pembelajaran matematika, para siswa SMP diharapkan 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri, sikap ulet, dan dapat berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah. Tercapainya tujuan pembelajaran matematika SMP 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini 

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 

tentang kurikulum SMP dijelaskan bahwa tujuan perserta didik mempelajari 

matematika adalah seperti yang termuat sebagai berikut. 

a. Memahami konsep matematika merupakan kompetensi dalam menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.  

b. Mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyususun bukti 

matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

c. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  



11 

d. Melakukan alat praga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan matematika. Kecakapan atau kemampuan-kemampuan 

tersebut saling terkait erat, yang satu memperkuat sekaligus membutuhkan yang 

lain. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

matematika SMP yang termuat di atas adalah dengan merancang pembelajaran 

terpusat pada peserta didik. Hal ini untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi kemandirian, dan semangat belajar belajar peserta didik 

(Permendikbud Nomor 58 tahun 2014). Menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan, ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan 

SMP/MTs meliputi aspek-aspek sebagai berikut: bilangan, aljabar, geometri dan 

pengukuran, statistika, dan peluang. 

Jadi dari beberapa uraian di atas, maka dapat dikesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika adalah metode dalam pemberian suatu pengalaman 

belajar oleh guru untuk siswa secara terencana agar mendapatkan pengetahuan 

mengenai matematika yang memiliki tujuan untuk pemahama suatu konsep secara 

akurat dan tepat didalam memecahkan masalah yang dilakukan dalam lingkungan 

belajar. 


