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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah yang sering kita jumpai dalam dunia pendidikan adalah praktek pembelajarannya 

masih ditemukannya pembelajaran yang berfokus pada guru bukan kepada siswa. kebanyakani 

dalami prosesi pembelajaran guru memegang peran yang dominan, sehingga guru berfungsi sebagai 

sumber belajar dan memegang otoritasi (teacher centered). Maka dari itu pemerintah membuat 

kurikulum 13 yang bertujuan agar guru tidak memegang peran yang dominan. Dalam undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem nasional pasal 3, dapat kita lihat 

bahwa tujuan pembelajaran sebenarnya adalah membuat siswa dapat berfikir kreatif dan mandiri. 

Secara tidak lansung siswa dituntut dalam pembelajaran untuk kreatif dan mandiri. Namun 

kenyataanya masih banyak sekolah-sekolah yang sulit untuk menerapkan kurikulum 13.  

Dalam kurikulum K 13 juga siswa dituntut untuk berfikir kritis. Berfikir kritis adalah 

kemampuan untuk berfikiri pada level yang kompleksi dengan menggunakani prosesi analisisi dan 

evaluasii. Menurut  (Gunawan, 2003:177) “ Berfikir kritis melibatkan keahlian berfikir induktif 

seperti mengenali hubungan, menganalisis masalah yang bersifat terbuka, menentukan sebab dan 

akibat dan membuat kesimpual.” Sedangkan keahliani berpikir deduktif melibatkan kemampuan  

memecahkani masalah yang besifat spasiali, logis silogisme dan membdahkan fakta dan opini i. 

Sedangkan berpikir kritis adalah “kemampuan mendeteksii biasi, melakukan evaluasii, 

membandingkan dan mempertentangkan”  

Berhasilnya tujuan pembelajaran tergantung pada guru yang melaksanakan proses belajar 

mengajar. Mengapa demikian karena guru dapat mempengarui, membina dan meningkatkan 

kecerdasan dan ketrampilan siswa,dan sangat penting juga adalah bagaimana guru memili model 

mengajar yang baik. Menurut (Yuningsih, 2013:1) permasalahan pada pembelajaran konvensional 

dapat di atasi dengan model pembelajaran inovatif.  Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran 

menarik perhatian siswa melalui keterlibatan aktif siswa yang bersangkutan. Kulitas siswa dapat 

dilihat dari hasil belajar yang dicapai. Hasil belajar peserta didik mengcangkup aspek kongnitif, 

afektif dan psikomotor.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV  SD 01 Tingkir Tengah mengatakan 

bahwa masih 18 siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan hanya  beberapa saja yang aktif, 

ini dapat di lihat ketika observasi di dalam kelas. Hal ini menyebabkan kurangnya ketrampilan 

berfikir kritis yang mengakibatkan kurangnya hasil belajar siswa. Terbukti dari  hasil belajar ada 

beberapa siswa juga yang nilainya masih  di bawah rata-rata KKM, ≤ 70 sebesar 59% yang 

berjumlah 17 siswa, ini di sebabkan karna pasif dalam kelas.  

Berdasarkan observasi di kelas, ada beberapa siswa cenderung pasif dalam kelas dan juga 

18 siswa masih sibuk sendiri saat proses pembelajaran   sedang berlansung, ini dapat di lihat ketika 

peneliti mengobservasi didalam kelas, 18  siswa sibuk sendiri, ada yang bercerita, ada yang baca 

buku sendiri serta sibuk dengan mainannya saat  proses pembelajaran berlansung, ini  terlihat  saat 

guru membagi siswa dalam kelompok dan hanya 2- 3 siswa saja yang aktif dalam kelompok.Ini 

yang dapat menyebabkan siswa kurang hasil pelajaran dan berfikir kritis. 

Berdasarkan data yang diperoleh, kurangnya berfikir kritis dan hasil belajar siswa sehingga 

dalam kegiatan ini peneliti mengunakan metode TTW , dengan harapan siswa kelas IV  ini dapat 

meningkatkan hasil belajar  siswa kelas IV dengan metode TTW (Think,Talk, Write), dalam metode 

TTW ini sangat penting cocok untuk siswa kelas IV di karena  kan metode ini dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, bukan hanya itu juga siswa dapat aktif dalam kelas, mulai dari berbicara serta 

dapat berdiskusi dengan teman. 

Menurut Suherman(2009:14)”modeli pembelajarani Think talk write ini di mulai dengan 

berfikir melaluii bahan bacaan (menyimak, mengkritisi, dan pilihan solusi), hasil bacaan di 

komuikasikan dengan presentasi, diskusi, dan membuat laporan hasil presentasi”.Menurut 

Suyanto(2009:17)Mengatakan ”bahwai model  pembelajaran kooperatif TTW, model pembelajaran 

dimulai dengan berfikir dengan bahan bacaan (menyimak,mengkritisi, dan alternatif solusi). Hasil 

bacaan dikomunikasikan dengan presentasi diskusil dan kemudian membuat laporani. 

   

 Kelebihan dari TTW Model TTW dapat membantui siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri sehinggai pemahaman konsep siswa menjadi lebih baik, siswa dapat 

mengkomunikasikani atau mendiskusikani pemikirannya dengan temannya sehinggai siswa salingi 

membantu dan saling bertukar pikiran. Hali ini akan membantui siswa dalam memahami materi 

yang diajarkani.Model pembelajaran TTW dapat melati siswa untuk menuliskani hasil diskusinya 

ke bentuki tulisan secarai sistematis sehinggai siswa akan lebih memahami materii dan membantu 
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siswa untuki mengkomunikasikani ide-idenya dalami bentuki tulisan. Dapat diartikan bahwa TTW 

membantu siswa untuk berfikir kritis terutama dalam menyampaikan pembelajaran kepada 

temannya.  

1.2   Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut.  

1.2.1. Hasil Belajar siswa masih rendah terlihat dari UTS siswa dimana pada hasil tersebut 

17 anak masih berada di bawah KKM dan rata-rata kelas.  

1.2.2. Siswa didalam kelas masih pasif sehingga diperluhkan model pembelajaran yang 

meningkatkan berfikir kritis siswa.   

1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan indentifikasi masalah maka rumusan masalah adalah ”Apakah dengan 

penerapan pembelajaran TTW (Think, Talk, Write)  dapat meningkatkan hasil belajar dan berfikir 

kritis pada siswa kelas IV  SD N Tingkir Tengah 01 Salatiga?  

1.4 Tujuan peneliti  

Adapun tujuan yang ingin di capai melalui  penelitian ini adalah : 

1.4.1   Meningkatkan hasil blajar dan berfikir kritis siswa pada siswa kelas IV SD N 

Tingkir Tengah 01 Salatiga dengan pembelajaran TTW (Think, Talk, Write) 

1.5  Manfaat Penelitian  

1.5.1 Bagi siswa  

Melalui penerapan model TTW (think, talk, write) di sekolah dasar, di harapkan dapat meningkat 

dan menambah pengetahuan serta dapat tercipta ,suasana pembelajaran yang aktif,kreatif effektif 

dan menyenangkan, senhingga tujuan meningkatkan kemampuan berfikir kritis dapat tercapai 

dengan baik. 

1.5.2 Bagi Guru  

Memberikan wawasan kepada guru untuk mengembangkan cara belajar sehingga siswa diberikan 

ruang untuk mengungkapkan gagasannya untuk meningkatkan kreatifitas siswa. 

1.5.3 Bagi sekolah 

Penerapan model pembelajran TTW berfikir kritis siswa dapat memberikan manfaat pada proses 

pembelajaran sehinnga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, selain itu juga dapat 

menumbuhkan kerja sama antarguru untuk saling bertukar pikiran dalam memberikan variasi 
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pe,bembelajaran inovatif yang berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah sehinnga 

mutu sekolah dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


