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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil 

belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo Grobogan tahun ajar 

2012/2013 melalui penerapan strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW). 

Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo 

Grobogan Grobogan tahun ajar 2012/2013 yang berjumlah 25 siswa. Penelitian 

diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, wawancara, dokumentasi. 

Validitas data yang digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dan juga 

validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi proses analisis data, 

penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

pada materi pecahan. Peningkatan motivasi terlihat dalam 3 indikator, yaitu ulet 

menghadapi kesulitan, lebih senang bekerja mandiri, dan dapat mempertahankan 

pendapatnya. Pada indikator ulet menghadapi kesulitan pada prasiklus 36% pada 

siklus I 60% pada siklus II 76%. Lebih senang bekerja mandiri pada prasiklus 

44% pada siklus I 56% pada siklus II 84%. Dapat mempertahankan pendapatnya 

pada prasiklus 20% pada siklus I 32% pada siklus II 76%. Selain peningkatan 

motivasi, hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil pelaksanaan pembelajaran sebelum tindakan sebesar 20% dan setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I sebesar 44%, dan diakhir tindakan pada siklus II 

sebesar 80%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Matematika di SD Negeri 2 

Ngabenrejo Grobogan tahun ajaran 2012/2013. 

 

Kata kunci: think-talk-write (TTW), motivasi, hasil belajar 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

baik.   Kualitas manusia bisa diukur dengan tingkat pendidikan yang ia miliki. 

Pendidikan bukan hanya untuk mempersiapkan mutu tetapi juga dapat 

menampilkan potensi dan bakat yang dimiliki peserta didik. Melalui 

pendidikan seseorang dapat memiliki pengetahuan yang luas dan dengan 

adanya pendidikan yang terus meningkat diharapkan dapat memperbaharui 

sistem pendidikan yang ada. Seiring dengan jalannya waktu dan teknologi 

yang terus berkembang, pendidikan di Indonesia mengalami inovasi-inovasi 

sehingga kualitas pendidikan sekarang ini semakin meningkat dibanding 

sebelumnya. 

Matematika menurut Sutama (2010: 82) adalah bahasa simbolis yang 

mengekspresikan ide-ide, struktur, atau hubungan yang logis termasuk 

konsep-konsep abstrak sehingga memudahkan manusia untuk berpikir. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan 

penting, oleh sebab itu matematika mempunyai jam yang lebih banyak 

dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Pada kenyataannya matematika 

masih dianggap sebagai mata pelajaran sulit dan menjadi hal menakutkan 

bagi para siswa. Siswa yang menganggap pelajaran matematika itu sulit 

biasanya akan malas untuk belajar matematika, sehingga hasil belajarnya 

rendah. 

Pada pembelajaran Matematika, motivasi sangat penting untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar. Motivasi inilah yang nantinya akan memacu 

semangat siswa dalam belajar. Dengan motivasi, siswa akan lebih siap dalam 

belajar dan lebih cepat mengerti mengenai materi yang akan disampaikan. 

Tanpa adanya motivasi, siswa cenderung kurang bersemangat dan malas 

sehingga di dalam pikiran siswa muncul bahwa  mata pelajaran matematika 

itu sulit. Pemilihan strategi, media dan sumber belajar dalam pembelajaran 

Matematika hendaknya harus dipilih dengan tepat sesuai dengan keadaan 

yang ada. Kegiatan belajar yang dilakukan tidak membuat siswa jenuh, tetapi 

sebaliknya membuat siswa termotivasi untuk lebih semangat dalam belajar. 
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Hasil pengamatan yang dilakukan di kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo 

dalam mempelajari mata pelajaran Matematika banyak mengalami kesulitan. 

Hasil belajar siswa 70% masih di bawah nilai KKM yang berstandar 65. 

Proses pembelajaran Matematika masih cenderung berpusat pada guru atau 

dengan kata lain siswa masih pasif dalam proses pembelajaran. Terkadang 

ada siswa yang ramai sendiri sehingga mengganggu proses pembelajaran. 

Dalam pembelajaran Matematika siswa kurang antusias dan kurang 

bersemangat. Tingkat pemahaman yang dimiliki siswa masih rendah dan 

siswa yang belum jelas tentang materi enggan untuk bertanya. Strategi yang 

digunakan untuk proses pembelajaran kurang bervariasi sehingga membuat 

siswa menjadi bosan.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap rendahnya motivasi dan hasil 

belajar peserta didik, hal itu disebabkan karena proses pembelajaran yang 

masih konvensional. Pada pembelajaran ini suasana kelas cenderung berpusat 

pada guru atau teacher centered sehingga menjadikan siswa pasif.  Motivasi 

dan prestasi siswa dapat meningkat dibutuhkan suatu pembelajaran yang 

efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan strategi yang bisa memecahkan 

masalah-masalah tersebut dan membantu siswa untuk memahami materi ajar. 

Keberhasilan pembelajaran Matematika tidak terlepas dari 

kemampuan guru dalam mengembangkan strategi-strategi pembelajaran yang 

berorientasi pada peningkatan keterlibatan peserta didik secara efektif di 

dalam proses pembelajaran. Salah satu  pembelajaran aktif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan untuk memecahkan permasalahan di atas adalah strategi 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW). Strategi pembelajaran Think-Talk-

Write (TTW) merupakan strategi pembelajaran yang mendorong peserta didik 

untuk berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan berkenaan dengan suatu 

topik. Strategi ini dapat melatih kemampuan berpikir dan berbicara. Tujuan 

khusus dari penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

Matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Think-Talk-Write 

(TTW) pada siswa kelas V SD  Negeri 02 Ngabenrejo Grobogan Tahun 

Ajaran 2012/2013. 
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B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Ngabenrejo 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester 2 dimulai sejak bulan November 2012 hingga Januari 2013. Subjek 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo 

Grobogan tahun ajaran 2012/2013. Obyek penelitian adalah motivasi dan 

hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo Grobogan tahun 

ajaran 2012/2013.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Suhardjono (2008: 58) Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan 

(action research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik 

pembelajarannya di kelas. Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 2) Penelitian 

Tindakan Kelas terdiri ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, 

yaitu: Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek 

dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh 

data atau informasi yang bermanfaat  dalam meningkatkan mutu suatu hal 

yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Tindakan, menunjuk pada 

sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam 

penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. Kelas, dalam hal 

ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang 

lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas adalah sekelompok siswa 

yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang 

sama pula. 

Penelitian tindakan kelas menurut Suhardjono (2008: 74) terdiri atas 

rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat 

kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu (a) perencanaan, (b) 

tindakan, (c) pengamatan, (d) refleksi. Jenis data dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif yang berupa perkembangan motivasi belajar siswa dan data 

kuantitatif yang berupa nilai hasil belajar siswa. 
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Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data dilakukan 

melalui: (1) Observasi; adalah suatu pengamatan yang dilakukan untuk 

memperoleh data. Menurut Samino dan Saring Marsudi (2011: 99) observasi 

yaitu suatu teknik pemahaman individu atau pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis 

terhadap suatu gejala atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik observasi partisipatif, dimana peneliti secara langsung 

terlibat dalam kegiatan narasumber. (2) Tes, menurut Purwanto (2011: 63) tes 

merupakan instrumen alat ukur untuk pengumpulan data di mana dalam 

memberikan respons atas pertanyaan dalam instrumen, peserta didorong 

untuk menunjukkan penampilan maksimalnya. Dalam penelitian ini 

pemberian tes dalam bentuk tes tertulis kepada subjek penelitian yaitu siswa 

kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo Grobogan, pemberian tes dilakukan pada 

akhir pembelajaran. (3) Wawancara, merupakan komunikasi verbal untuk 

menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Rubino 

Rubiyanto (2011: 67) wawancara adalah cara pengumpulan data dengan  

jalan tanya jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara 

lisan respondent menjawab secara lisan pula. Wawancara dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai permasalahan kelas V pada 

kegiatan pembelajaran. (4) Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh bukti 

secara konkrit atau nyata. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 201) 

dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data daftar 

nama siswa kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo, silabus dan RPP, daftar tes 

kognitif Matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo sebelum dan 

setelah menerima tindakan dan foto-foto siswa kelas V saat menerima 

tindakan. 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil 

belajar, pedoman observasi, pedoman wawancara.  
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Dalam validitas data peneliti menggunakan: (1) validitas data dalam 

penelitian tindakan  ini peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono 

(2005: 83) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, (2) validitas isi 

penyesuaian alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan validitas. 

Validitas isi menuntut kesesuaian isi dengan kemampuan yang ingin diukur 

dengan tes yang digunakan untuk mengukur. Tes valid jika mengacu pada 

indikator RPP. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode alur. Menurut sutama (2010: 100) langkah-langkah 

yang harus dilalui dalam metode alur meliputi: (1) proses analisis data, 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. 

Setelah dikaji kemudian membuat rangkuman untuk setiap pertemuan atau 

tindakan di kelas. Berdasarkan rangkuman yang dibuat kemudian peneliti 

melaksanakan reduksi. (2) penyajian data, peneliti berusaha menyusun data 

yang relevan sehingga dapat menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertentu. Dengan cara menampilkan data dan membuat 

hubungan antara variable, peneliti mengerti apa yang terjadi dan apa yang 

perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. (3) verifikasi data, 

kesimpulan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat kepercayaan 

tinggi. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak 

tindakan dilaksanakan. Verifikasi data dilakukan pada setiap tindakan yang 

pada akhirnya dipadukan menjadi kesimpulan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Menurut Ngalim Purwanto (2007: 71) motivasi adalah suatu usaha 

yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak 

hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau 

tujuan tertentu. Hakikat motivasi belajar menurut Uno Hamzah (2007: 23) 

adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 
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untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung.  

Menurut Indikator motivasi belajar menurut Sardiman (2009: 81) 

adalah sebagai berikut (1) tekun menghadapi tugas, (2) ulet menghadapi 

kesulitan (tidak lekas putus asa), (3) menunjukkan minat terhadap bermacam-

macam masalah orang dewasa, (4) lebih senang bekerja mandiri, (5) dapat 

mempertahankan pendapatnya. Dari beberapa indikator motivasi belajar di 

atas, peneliti menggunakan 3 indikator yaitu: (1) indikator ulet menghadapi 

kesulitan, yang diamati dengan perilaku siswa tidak cepat putus asa saat 

menyelesaikan tugas,   (2) indikator lebih senang bekerja mandiri, yang 

diamati dengan perilaku siswa bekerja mandiri tidak mengandalkan pekerjaan 

atau hasil dari temannya, (3) indikator dapat mempertahankan pendapatnya, 

yang diamati dengan perilaku siswa yang mengemukakan pendapatnya dan 

dapat mempertahankan pendapat yang ia yakini, sehingga dari pendapat-

pendapat siswa yang banyak itu pada akhirnya akan diluruskan oleh guru. 

Pemilihan indikator di atas dikarenakan bahwa indikator tersebut mendukung 

strategi pembelajaran yang digunakan sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar Matematika siswa melalui penerapan 

strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW). 

Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa maka dapat 

dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran Think-Talk-Write 

(TTW). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengamati tingkat 

motivasi belajar Matematika adalah ulet menghadapi kesulitan, lebih senang 

bekerja mandiri, dan dapat mempertahankan pendapatnya. Pada prasiklus, 

siswa yang ulet menghadapi kesulitan ada 9 siswa (36%), lebih senang 

bekerja sendiri ada 11 siswa (44%) dan dapat mempertahankan pendapatnya 

ada 5 siswa (20%). Pada siklus I (pertemuan 1 dan 2) berdasarkan hasil 

observasi didapatkan bahwa siswa yang ulet menghadapi kesulitan ada 15 

siswa (60%), lebih senang bekerja mandiri ada 14 siswa (56%) dan dapat 

mempertahankan pendapatnya ada 8 siswa (32%). Pada siklus II (pertemuan 1 

dan 2) berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa siswa yang ulet 
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menghadapi kesulitan ada 19 siswa (76%), lebih senang bekerja mandiri ada 

20 siswa (80%) dan dapat mempertahankan pendapatnya ada 19 siswa (76%) 

Dari peningkatan motivasi belajar siswa, berdampak pada peningkatan 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan dan 

sesudah tindakan menunjukkan peningkatan. Standar KKM yang harus 

dicapai adalah nilai 65. Peningkatan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dari setiap siklus. Pada prasiklus, siswa yang tuntas dalam 

belajar ada 5 siswa atau sebesar 20% dan siswa yang belum tuntas ada 20 

siswa atau 80%. Pada siklus I, siswa yang tuntas dalam belajar ada 11 siswa 

atau sebesar 44% dan siswa yang belum tuntas ada 14 siswa atau sebesar 

56%. Pada siklus II siswa yang tuntas dalam belajar ada 20 siswa atau sebesar 

80% dan siswa yang belum tuntas ada 5 siswa atau sebesar 20%.  

Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan strategi pembelajaran 

Think-Talk-Write (TTW) dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar Matematika. Dengan demikian data penelitian 

mendukung diterimanya hipotesis bahwa strategi pembelajaran Think-Talk-

Write (TTW) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. 

 

D. Simpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi 

antara guru kelas dan peneliti di kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo Grobogan 

pada motivasi belajar proses pembelajaran Matematika melalui penerapan 

strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran Matematika. Peningkatan motivasi dapat 

dilihat dalam 3 indikator yaitu siswa yang ulet menghadapi kesulitan 

mengalami peningkatan menjadi 76%, siswa yang lebih senang bekerja 

mandiri mengalami peningkatan menjadi 84% dan siswa yang dapat 

mempertahankan pendapatnya mengalami peningkatan 76%.  

Pada hasil belajar, pembelajaran melalui penerapan strategi 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa, yaitu sebelum pelaksanaan tindakan siswa yang 
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memenuhi KKM sebesar 20%, kemudian dilakukan tindakan pada siklus I 

meningkat menjadi 44% dan selanjutnya pada siklus II meningkat menjadi 

80%. 
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