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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan, khususnya pendidikan 

formal yang berlangsung di sekolah, merupakan interaksi aktif antara guru dan 

siswa. Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru adalah mengelola 

pembelajaran dengan lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif yang ditandai 

dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di antara dua subyek 

pembelajaran tersebut. Menurut E. Mulyasa (2002: 32), pembelajaran dikatakan 

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 

peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Berdasarkan hal 

tersebut di atas, upaya guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa 

sangatlah penting, sebab keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi 

keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing, 

sedangkan siswa sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh 

perubahan diri dalam pembelajaran (Rohani, 2004: 1). Peran guru dalam proses 

pembelajaran bukanlah mendominasi, tetapi membimbing dan mengarahkan 

siswa untuk aktif memperoleh pemahamannya berdasarkan segala informasi 

yang siswa temukan dari lingkungannya. Ketika siswa menemukan 
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permasalahan dalam menyelesaikan tugas, selain berinteraksi dengan guru, siswa 

juga dapat bertanya dan berdiskusi dengan siswa lain. Siswa dikatakan belajar 

dengan aktif jika mereka mendominasi aktivitas pembelajaran. Siswa secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi, memecahkan 

persoalan, atau mengaplikasikan apa yang dipelajari. 

Praktik pembelajaran di sekolah umumnya masih terfokus pada guru, 

sedangkan siswa belum terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Secara umum, 

keaktifan siswa dalam pembelajaran tergolong rendah. Hal ini terlihat dari siswa 

tidak banyak yang bertanya, aktivitas siswa terbatas pada mendengarkan dan 

mencatat, dan siswa hanya diam ketika guru menanyakan apakah sudah 

memahami materi yang disampaikan atau belum. 

Peneliti mengadakan observasi di kelas VIII SMP Negeri 5 Kudus 

untuk memperoleh gambaran kondisi siswa pada saat proses belajar matematika 

berlangsung. Di kelas VIII C, pada saat guru memberikan pertanyaan, sedikit 

sekali siswa yang menjawabnya. Ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, 

siswa hanya berbisik-bisik dengan teman sebangkunya bahkan sebagian besar 

hanya diam. Siswa tidak mempunyai keberanian dalam bertanya maupun 

menjawab pertanyaan. Kurangnya keaktifan siswa kelas VIII C SMP Negeri 5 

Kudus meliputi kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan sebesar 

13,33%, kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi sebesar 10%, 

dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas sebesar 10%. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, siswa kurang aktif dalam proses belajar 

mengajar sehingga keaktifan siswa perlu ditingkatkan. 
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Metode yang digunakan guru adalah metode ceramah dan tanya 

jawab. Berbagai upaya yang ingin dilakukan oleh guru matematika SMP Negeri 

5 Kudus untuk mengatasi peramasalahan di atas. Namun hal yang ditakutkan 

oleh guru adalah keterbatasannya waktu dan tuntutan untuk menyelesaikan 

materi selesai pada waktunya. Hal itu membuat guru tetap menyampaikan materi 

pelajaran dengan metode ceramah. Selain itu, guru juga mengalami kesulitan 

untuk mengkondisikan siswa karena siswa ingin selalu diperhatikan, sementara 

guru harus berkeliling pada semua kelompok satu per satu. Oleh karena itu, guru 

belum melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan baik. 

Rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran juga terlihat dalam 

pembelajaran matematika. Selama ini, pembelajaran matematika menggunakan 

metode ceramah. Metode tersebut kurang mendukung keaktifan siswa sebab 

terfokus pada guru. Padahal, untuk memahami matematika, siswa harus aktif 

sehingga dapat mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran 

matematika. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa 

adalah pembelajaran kooperatif. Terdapat beberapa tipe dalam pembelajaran 

kooperatif, salah satunya tipe Think Talk Write (TTW). Pada tipe ini terdapat 

beberapa tahap yang harus dilalui selama proses pembelajaran. Menurut Martinis 

dan Bansu (2008: 90), tahap awal dalam strategi Think Talk Write adalah guru 

membagi teks bacaan berupa lembar aktivitas siswa yang memuat situasi 

masalah yang bersifat open-ended dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya. 

Kemudian siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 
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individual, untuk dibawa ke forum diskusi (think). Setelah itu siswa berinteraksi 

dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi catatan (talk). Guru 

berperan sebagai mediator lingkungan belajar. Tahap yang terakhir adalah siswa 

mengkonstruksikan sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write). 

Dalam kegiatan belajar mengajar, peran strategi Think Talk Write 

(TTW) adalah untuk mengasah pikiran siswa sehingga muncul gagasan-gagasan 

pribadi, membantu siswa dalam mengumpulkan ide-ide melalui percakapan 

terstruktur, serta untuk mengembangkan tulisan siswa dan melatih bahasa 

sebelum menuliskannya. 

Strategi TTW ini akan berjalan lebih efektif jika dilakukan dengan 

membentuk kelompok heterogen dengan 3-6 siswa tiap kelompoknya. Strategi 

TTW ini juga dapat menumbuhkan pemahaman dan komunikasi matematika 

siswa. Saat pembelajaran berlangsung, guru berkeliling untuk membimbing 

siswa saat berdiskusi. Hal ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan 

guru. Dengan mendekati siswa, diharapkan tidak ada ketakutan bagi siswa untuk 

bertanya atau berpendapat kepada guru. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, hendaknya guru mampu 

memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang mampu membangun 

keaktifan siswa dalam belajar matematika yaitu dengan menggunakan strategi 

Think Talk Write (TTW). Penerapan metode ini ditujukan untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 
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B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memerlukan pembatasan masalah agar dapat terarah 

dan tidak terlalu jauh menyimpang, sehingga masalah sebenarnya menjadi lebih 

jelas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada strategi 

Think Talk Write. 

b. Keaktifan dalam penelitian ini adalah keaktifan yang dilakukan oleh siswa 

kelas VIII C di SMP Negeri 5 Kudus. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah secara umum dari penelitian ini yaitu, “Adakah peningkatan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi Think Talk 

Write?” 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan agar tercapai hasil seperti 

yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dengan 

menggunakan strategi Think Talk Write. 

 

 

 



6 
 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan dalam pembelajaran matematika, utamanya sebagai upaya 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi Think Talk Write. 

Secara khusus hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

pijakan untuk mengembangkan penelitian - penelitian yang sejenis, serta 

dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembelajaran 

matematika. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Memberikan masukan untuk menyelenggarakan pembelajaran 

aktif dan dapat memperluas pengetahuan tentang strategi pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

Siswa mendapat informasi tentang pentingnya keaktifan belajar 

dalam pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Think Talk Write. 
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d. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran matematika. 


