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A. Latar Belakang 

Matematika dalam dunia pendidikan merupakan salah satu ilmu dasar 

yang dapat digunakan untuk menunjang adanya ilmu-ilmu lain seperti ilmu 

fisika, kimia, komputer dan lain-lain. Selain itu matematika juga bersifat 

lentur yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Tuntutan dari 

kemajuan zaman inilah yang mendorong para pendidik untuk lebih kreatif 

dalam mengembangkan dan menerapkan matematika sebagai ilmu dasar. Para 

ahli pendidikan telah menyadari bahwa mutu pendidikan sangat tergantung 

pada kualitas guru dan praktek pembelajarannya, sehingga peningkatan 

kualitas pembelajaran merupakan isu mendasar bagi peningkatan mutu 

pendidikan secara nasional. 

Kita menyadari bahwa pelajaran matematika cenderung dipandang 

sebagai mata pelajaran “Kurang Diminati” oleh sebagian besar siswa. Mereka 

seharusnya menyadari bahwa aturan-aturan yang ada dalam matematika 

mengajarkan untuk dapat berfikir logis, rasional, kritis, cermat, efektif, efisien 

dan penanaman sikap disiplin. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan guna 

menyongsong era persaingan bebas. Kreatifitas seorang guru dalam mengajar 

matematika menjadi mata pelajaran yang menyenangkan dan menarik. Hal 

yang harus dilakukan seorang guru antara lain dengan menerapkan metode 

atau strategi yang sesuai dan berusaha menambah pengetahuan tentang materi 

itu sendiri. Oleh karena itu guru sangat penting dalam pembelajaran. 



Dalam pengajaran matematika, suatu strategi pengajaran tertentu 

belum tentu cocok untuk setiap pokok bahasan, sehingga guru harus memilih 

strategi mengajar yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Agar 

terjadi proses interaksi antara guru dan siswa sebagaimana yang dikehendaki, 

diperlukan suatu strategi mengajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan, 

tingkat kematangan siswa, situasi, fasilitas, dan pribadi guru dan kemampuan 

profesionalnya. Sebagai guru yang baik harus dapat menguasai bermacam-

macam strategi mengajar, sehingga dapat memilih strategi yang tepat yang 

harus diterapkan pada kelas tertentu dan pokok bahasan tertentu pula. 

Pemilihan strategi mengajar pada pembelajaran matematika adalah hal 

yang paling penting dalam proses pembelajaran guna tercapainya tujuan 

pengajaran serta mampu mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Salah satu strategi yang digunakan adalah strategi Think Talk Write (TTW), 

strategi yang dapat membangun keaktifan siswa dan kreatifitas berpikir siswa. 

Karena penerapan strategi ini dalam pembelajaran matematika yaitu dimulai 

dengan berpikir melalui bahan bacaan (menyimak, mengkritisi, dan alternatif 

solusi), hasil bacaan tersebut kemudian dikomunikasikan dengan presentasi 

atau diskusi, sehingga diharapkan siswa dapat berinteraksi langsung antar guru 

dan siswa. 

Selain pemilihan strategi yang tepat dari guru, siswa dituntut pula 

untuk dapat menentukan keberhasilan dalam proses belajar matematika. Siswa 

diharapkan memiliki kemandirian belajar yang tinggi agar prestasi belajar 

khususnya prestasi belajar matematikanya tinggi pula. Belajar mandiri 



bukanlah berarti belajar sendiri, melainkan suatu prinsip belajar yang 

bertumpu kepada kegiatan dan tanggung jawab siswa itu sendiri untuk 

keberhasilan belajarnya. Sejauh ada motivasi diri yang mendorong kegiatan 

belajar disitulah terjadi proses belajar mandiri. 

Untuk siswa SMP kelas VIII pembelajaran matematika akan lebih 

efektif bila disampaikan melalui strategi Think Talk Write (TTW). 

Pembelajaran matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa dan dapat 

berakibat ingatan siswa mengenai apa yang dipelajarinya lebih lama, maka 

akan diperoleh prestasi atau hasil belajar yang baik. 

Dilihat dari permasalahan tersebut di atas, peneliti akan mencermati 

tentang adanya perbedaan antara pembelajaran matematika dengan 

pembelajaran konvensional dengan pembelajaran kooperative melalui startegi 

Think Talk Write ditinjau dari kemandirian belajar siswa pada kelas VIII 

Semester genap SMP Negeri 1 Kartasura. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Kemungkinan keberhasilan siswa pada mata pelajaran matematika 

dipengaruhi oleh strategi yang digunakan. 

2. Kemandirian anak dalam belajar akan mempengaruhi prestasi belajar, 

kemampuan siswa yang belajar mandiri akan berbeda dengan siswa yang 

belajar  tidak mandiri 



C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu 

luas jangkauannya maka dalam penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai 

berikut : 

1. Strategi mengajar yang digunakan dibatasi pada Strategi Think Talk Write 

(TTW) untuk kelas eksperimen dan metode konvensional untuk kelas 

kontrol. 

2. Kemandirian belajar yang dimaksud adalah kemandirian belajar dalam 

bidang matematika diukur melalui angket. 

3. Prestasi belajar dibatasi pada prestasi belajar pada sub pokok bahasan yang 

diperoleh dengan metode dokumentasi. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Dari identifikasi dan pembatasan masalah dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan  strategi Think Talk Write (TTW) 

terhadap prestasi belajar siswa? 

2. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi Thik Talk Write (TTW) dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa?  

 

E. Tujuan Penelitian 



 Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan strategi Think Talk Write (TTW) 

terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Mengetahui pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa. 

3. Mengetahui interaksi antara strategi Think Talk Write (TTW) dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar.  

b. Meningkatkan kegiatan belajar, mengoptimalkan kemampuan berfikir, 

kerjasama, tanggung jawab dan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.  

2. Bagi sekolah 

a. Sebagai informasi dan pertimbangan mengenai penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

b. Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

dan memberi alternatif kepada guru matematika dalam menentukan 

pendekatan yang tepat digunakan dalam mengajar. 

 

G. Sistematika Penulisan 



Uraian dari skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab 

secara garis besar sebagai berikut : 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Latar belakang Masalah; Identifikasi Masalah; 

Pembatasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan 

Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika 

Penulisan. 

 BAB II  : LANDASAN TEORI 

 Kajian Teori; Kerangka Pemikiran; dan Hipotesa. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

 Tempat dan Waktu Penalitian; Populasi, Sampel, dan 

Sampling; Variabel Penelitian; Teknik Pengumpulan 

Data; Teknik Uji Prasyarat Analisis; dan Teknik Analisis 

Data. 

 BAB IV : HASIL PENELITIAN 

 Deskripsi Data; Pengujian Prasyarat Analisis; Analisis 

Data dan Pengujian Hipotesis; dan Pembahasan Hasil 

Analisis Data. 

 BAB V : KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN 

 Kesimpulan; Implikasi; dan Saran 

 Bagian akhir memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


