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Pendidikan merupakan proses mengoptimalkan perkembangan sikap,   

tata laku dan karakteristik seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kegiatan 

seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang 

luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu 

beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan yang disebut 

tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berintikan 

interaksi antara peserta didik dengan para pendidik serta berbagai sumber 

pendidikan. 

 Namun di dalam dunia pendidikan sering ditemui berbagai masalah 

yang berkaitan dengan masalah implementasi pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran pada umumnya guru masih menerapkan pembelajaran yang 

bersifat konvensional yang pada  tahap  pelaksanaan  pembelajarannya  dimulai  

dari menjelaskan materi, memberi contoh dan dilanjutkan dengan latihan  soal,  

sehingga  pembelajaran  cenderung  berpusat  pada guru. Hal itu dikarenakan 

peserta didik tidak belajar untuk berfikir kritis,  berlatih  menemukan  konsep  

maupun  mengembangkan kreativitasnya. Jarang sekali guru mengelompokkan 

peserta didik dalam kelompok belajar, sehingga kurang terjadi interaksi antara 
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A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan hampir semua aspek di kehidupan, dimana berbagai permasalahan 

tersebut hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu 

sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan 

global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, 

maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan kualitas pendidikan yang 

tinggi pula. 
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peserta didik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan pendidik. 

Seperti halnya ketika belajar matematika karena matematika mempunyai 

peranan yang  sangat penting. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi 

maka semakin banyak menuntut matematika untuk menemukan bentuk-bentuk 

baru sebagai  pembantunya.  Salah  satu  tujuan  mata  pelajaran matematika 

adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Hal ini 

tercantum pada Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  No  23  Tahun  2006  

mengenai Standar Kompetensi Kelulusan mata pelajaran matematika. 

Dari tujuan matematika diatas, Salah satu tujuan yang penting yaitu 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis. 

Kemampuan berpikir kritis memerlukan kemampuan mengingat dan memahami, 

oleh sebab itu kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir. Dapat diartikan, belum tentu siswa yang 

memiliki kemampuan mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga 

dalam berpikir. Sebaliknya, kemampuan berpikir siswa sudah pasti diikuti oleh 

kemampuan mengingat dan memahami. Hal ini seperti yang dikemukan Peter 

Reason, bahwa berpikir tidak mungkin terjadi tanpa adanya memori. (Sanjaya, 

2010:231). 

Untuk memudahkan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis kemudian menerapkannya dalam pemecahan masalah dibutuhkan 

suatu strategi pembelajaran yang tepat. Selain itu, untuk mematangkan konsep 

materi diperlukan latihan soal agar peserta didik terbiasa dengan soal yang 

beragam. 

Namun pada kenyataannya berdasarkan observasi  kepada guru   

matematika kelas XI SMK Negeri 2 Karanganyar yaitu Ibu Dra.Sri 

Bidayatiningsih, beliau mengatakan bahwa proses pembelajaran matematika 

yang terjadi di SMK Negeri 2 Karanganyar tahun 2017/2018, dimana untuk 

pelajaran matematika menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, 

termasuk dalam materi Statistika. Tetapi banyak peserta didik masih kesulitan 

untuk mencapai nilai tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena 
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dalam proses pembelajaran matematika hanya mendengarkan, mencatat, dan 

mengerjakan latihan soal yang ada di buku pendamping maupun latihan soal 

yang diberikan oleh guru serta peserta didik yang terlalu lelah karena berfokus 

pada praktek bengkel mesin karena merupakan sekolah menengah kejuruan. 

Sehingga  peserta didik tidak terlibat  aktif ketika proses pembelajaran 

matematika berlangsung. 

Hal itu menyebabkan kemampuan berpikir kritis serta komunikasi 

matematis siswa cenderung rendah. Pada akhirnya hasil belajar pun kurang dari 

yang diharapkan. Hal ini ditandai apabila guru memberikan latihan soal yang 

berbeda dengan latihan soal sebelumnya atau sedikit lebih sukar, peserta didik 

merasa kebingungan dan hanya menunggu peserta didik lain atau gurunya 

menyelesaikan soal tersebut. Kesulitan-kesulitan tersebut  seperti  kurang 

memahami suatu masalah dan peserta didik bingung mencari cara 

menyelesaikan persoalan tersebut. Hal  itu  dikarenakan  peserta  didik belum 

mampu memahami, menganalisa, mengkomunikasikan maupun menentukan 

suatu penyelesaian permasalahan dengan kritis. 

Berdasarkan permasalahan diatas, salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan cara mengajak peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. Dengan melibatkan langsung peserta didik maka peserta didik 

mendapatkan pengalaman langsung dari apa yang dilakukannya. Namun dalam 

praktek  pembelajarannya,  matematika  masih  dianggap  sesuatu yang  abstrak,  

menakutkan  dan  tidak  mempunyai  daya  tarik  di mata peserta didik. Sehingga 

hal ini mengakibatkan rendahnya outcame peserta didik dalam pembelajaran 

matematika. 

Maka dari itu perlu adanya pembenahan model atau teknik pembelajaran 

untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Salah satu yang dapat digunakan 

adalah model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dan Open Ended 

Approach. Hal ini diharapkan peserta didik dapat terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. 

Model pembelajaran TTW yang diperkenalkan oleh Huinker dan Laughin 

menyebutkan bahwa penerapan TTW memungkinkan seluruh peserta didik 



4 
 

 
 

mengeluarkan ide-ide di belakang pemikirannya, membangun secara tepat untuk 

berpikir dan refleksi, mengorganisasi ide-ide, serta mengetes ide tersebut 

sebelum peserta didik diminta untuk menulis. Model TTW lebih efektif jika 

dilakukan dalam kelompok kecil yang heterogen dengan  5-6  peserta  didik,  

dalam  kelompok  ini  peserta  didik diminta membaca, membuat catatan kecil, 

menjelaskan, mendengar, dan membagi ide bersama teman kemudian 

mengungkapkan melalui tulisan (Miftahul Huda,2014:218). 

Peneliti memilih model TTW dan Open Ended Approach adalah 

sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk melatih peserta didik 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis komunikasi matematisnya dalam 

pembelajaran matematika. Model TTW dan Open Ended Approach membantu 

guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik 

dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

keterlibatan peserta didik dapat secara aktif terlihat. 

Penerapan  model TTW melibatkan tiga komponen utama, yakni. think 

(berpikir), talk (berbicara) dan write (menulis). Dengan menerapkan ketiga 

komponen utama tersebut diharapkan peserta didik memiliki kemampuan 

berpikir kritis  yang  memiliki  lima  indikator  diantaranya  adalah ketrampilan 

menganalisis, ketrampilan melakukan sintesis, ketrampilan memahami  dan 

memecahkan  masalah,  ketrampilan menyimpulkan, ketrampilan mengevaluasi 

dan menilai   yang nantinya   peserta   didik   dapat   terlibat   penuh   dalam   

proses pembelajaran. 

Pembelajaran dengan Open ended Approah merupakan pembelajaran 

yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan masalah dengan berbagai 

cara (flexbility) dan solusinya juga bisa beragam (multi jawab), pembelajaran ini 

melatih dan menumbuhkan ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi, 

interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Siswa dihadapkan pada 

permasalahan dimana mereka diminta untuk mengembangkan metode, cara, atau 

pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan 

bukan orientasi pada jawaban akhir (Imam Kusmaryono, 2013:77). 
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Berdasarkan pemaparan diatas peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

komunikasi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran think 

talk write (TTW) dengan Open Ended Approach di SMK Negeri 2 

Karanganyar kelas XI  Pada materi Peluang Tahun Pelajaran 2017/2018”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut yang diuraikan diatas maka yang 

menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

dengan Open Ended Approach di SMK Negeri 2 Karanganyar kelas XI Pada 

materi Peluang Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana implementasi pembelajaran Think Talk Write dengan Open 

Ended Approach di SMK Negeri 2 Karanganyar kelas XI MC pada materi 

Peluang Tahun Pelajaran 2017/2018? 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan 

a. Meningkatan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan 

Open Ended Approach di SMK Negeri 2 Karanganyar kelas XI  pada 

materi peluang tahun pelajaran 2017/2018. 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis 

siswa menggunakan model pembelajaran Think Talk Write dengan Open 

Ended Approach di SMK Negeri 2 Karanganyar kelas XI  pada materi 

peluang tahun pelajaran 2017/2018.  

2. Manfaat 

a. Bagi Guru 

1) Hasil penelitian dapat digunakan memberikan informasi kepada 

guru dan peneliti tentang bagaimana peningkatan kemampuan 

berpikir kritis dan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran  TTW dan pembelajaran open approach pada 
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materi peluang 

2) Hasil penelitian diharapkan dapat membuka wawasan dan 

menambah pengetahuan yang lebih tinggi dan luas bagi para guru, 

terutama dalam usaha peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

komunikasi matematis peserta didik. 

3) Menggunakan dan mengembangkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik. 

b. Bagi Peserta didik 

1) Dengan menggunakan model pembelajaran TTW  dengan Open 

Ended Approach dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan komunikasi matematis peserta didik dalam memecahkan suatu 

permasalahan matematika. 

2) Mampu memberikan peran aktif peserta didik terhadap mata 

pelajaran matematika. 

3) Menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik terhadap mata 

pelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya dalam mata 

pelajaran matematika. 

2) Menghasilkan bahan kajian untuk sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas sekolah. 

3) Meningkatkan kualitas akademik peserta didik khususnya pada 

pelajaran matematika. 

d. Bagi Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman serta pengetahuan langsung penelitian 

tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi 

matematis siswa dengan model pembelajaran TTW dengan Open 

Ended Approach pada materi peluang. 

2) Sebagai bekal peneliti sebagai calon guru matematika supaya siap 

melaksanakan tugas di lapangan atau di sekolah.


