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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dalam lingkungannya Slameto (2010:2) Sedangkan  menurut Djamarah, (2011:12) 

belajari merupakan kegiatan untuk memperleh perubahan tingkah lakui yang di dapat dari suatu 

pengalaman melalui interaksi lingkungani menyangkut aspek kognitif, motorik, dan psikomotor. 

Perubahan tingkah laku tidak hanya terjadi karena memperoleh  ilmu pengetahuan, melainkan 

juga pada saati mempeoroleh suatu pengalamani. Dengan melibatkan pengalaman langsung akan 

mempermudah terjadinyai tingkah laku yang diharapkani setelah dilakukan keiatan belajari. 

Dari beberapai pendapati diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang 

mencakup aspek kognitif, motorik, dan pskomotrik yang bertujuan agar memperoleh perubahan 

tingkah laku melalui pengalaman dan pembelajaran  yang dilakukan seseorang. 

2.1.1.1 Pengertian Hasil Belajar 

Tujuan akhir dilaksanakannya pembelajaran adalah untuk memperoleh hasil belajar. Hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar Anni, (2004:99). Pendapat lain mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang relative menetap dalam diri seseorang sebagai akibat dari interaksi seseorang dengan 

lingkungannya Hamzah, (2007:48). 

Menurut Oemar Hamalik Marsiyanti, (2015:9) hasil belajar diperoleh jika terjadi 

perubahan tingkah laku dari tidak tahu menajdi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan perkembangan yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

Dari pengertian hasil belajar yang sudah dipaparkan diatas dapat dinyatakan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan sikap dan tingkah laku  manusia yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan aspek kognitif, afektif,maupun psikomotorik. Hasil belajar ditandai 

dengan proses tidak tahu menjadi tahu. 

2.1.1.2 Jenis-jenis Hasil Belajar 
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Berdasarkan Marsiyanti, (2015:9) hasil belajari mencakup kemampuani kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.  

a) Kemampuani kognitifi meliputi pengetahuani, pemahamani, penerapani, analisis, sintesa, 

evaluasi.  

b) Kemampuani afektif meliputi sikapi menerima, memberi tanggapani, penilaiani atau 

penghargaani, organisasi, karakterisasi.  

c) Sedangkani kemampuani psikomotor meliputi menirui, menerapkani, memantapkani, merangkai 

dani naturalisasi. 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang mempengarui Hasil Belajar  

Faktor-faktor yang mempengarui Hasil belajar menurut  (Susanto, 2013)adalah: 

a. Kecerdasan Anak  

Kemampuani dalam berfikiri siswa dapati mempengaraui cepati dan lambatnyai dalam 

bertindaki sertai saati memecahkani  suatu masalahi. Kecerdasaan siswa sangat berperaan 

penting  dalam kegiataan pembelajaraani karenai dapati membantui  i mengetahui  apakahi 

siswai mampui mengikutii  kegiatani pembelajaraan  denganii berhasilii atau tidak. Binnet 

dalam Susanto (2013:15) membagii kecerdasaan dalami 3 aspeki kemampuani yaitu: (1) 

Direction kemampuani yang digunakan untuk memusatkani padai masalah yang akani 

diselesaikan; (2) Adaptationi kemapuan untuk menyesuaikan diri padai masalahi yang 

dihadapi; (3) Direction  kemampuanii untuk mengkritik terhadap dirinyai sendirii dan 

masalah yang dihadapii.  

b. Kesiapani atau kematangani 

Kesiapani atau kematangani adalah tingkati perkembangani  dimana siswa atau organ-organi 

sudahi berfungsii sebagaimanai mestinyai. Dalam kegiatan pembelajaran kesiapan atau 

kematangan  siswa sangat penting sekali untuk menentukan hasil belajar i. Tingkat 

kematangan siswa ini berkenan dengan minat belajar siswa, jadi tingkat kematangan siswa 

semakini tinggi makai minatnyapun semakin bertambah.  

c. Minat 

Minat merupakani keinginani yang tinggii terhadap sesuatui. Jika siswai mempunyai 

minati belajari yang tinggii maka dalam kegiatan pembelajarani akan memberikani semua 

perhatiannya terhadapi apa yang meningkatkani hasil belajar karna siswa akan lebih giat  

dan mencobai setelah mengetahui hasill yang didapati memuaskan.  
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d. Model Penyajian materi pembelajaran  

Keberhasilani belajar siswa dapat dipengarui olehi modeli yang digunakani guru. Model yang 

digunakan dalam pembelajarani harus dikemas yang menarik, sehingga siswa tidak akan 

jenuh dan bosan. Mengemas kegiatani yang menyenangkani, selalui memberikani 

kesempatain gagasani pada siswa, memberikani peluangi untuki mengembangkan 

kreatifitas itu juga dapat membentu dayai Tariki siswai. Materii yang diberikani tentunyai  juga 

harusii mudahi dipahamii, agar siswa tidaki putus asa dalam belajari.  

e. Suasanai pengajarani  

Pembelajaren yangi menyengkan dani menumbuhkain suasana yang aktif antar siswa 

maupun guru untuk saling berargumenti dapat memberikan nilai yang lebih  dalam proses 

pembelajaran. Untuki meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal guru harus bisa 

membawa suasanai pembelajarani yang asiki, selaini itu ketenangani di dalam kelasi yang 

menjadi tugasi seorang guru  untuk mengelolahi dengani baiki.  

2.1.2 Berfikir kritis  

2.1.3 Pengertian berfikir kritis  

Menurut Reason (dalam Sanjaya, 2008:230), berpikir (thinking) adalah proses mental 

seseorang yang lebih dari sekedar mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). 

“Mengingat”pada dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk 

suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan, sedangkan “memahami” memerlukan perolehan 

apa yang didengar dan dibaca serta melihat keterkaitan antar-aspek dalam memori. Jadi, berpikir 

adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransfer informasi-informasi dalam memori kita. 

Menurut Lewis dan Smith dalam Muhfahroyin,( 2009:1) bahwai keterampilan berpikir 

kritis merupakani bagian dari kemampuani berpikir tingkat tinggi, setidaknya ada tiga makna 

berpikir kritis, yaitu: (1) berpikir kritis i sebagai suatu pemecahan masalah, (2) berpikir sebagai 

evaluasi dan pertimbangan, dan (3) berpikir kritis sebagai kombinasi pemecahan masalah, 

evaluasi dan pertimbangan. 

 Teori Hemisper adalahi sebuahi teori yang berkaitani dengani teori belahan otak 

(Heminisphere Theory).Teori ditemukani oleh Roger W. Sperry pada tahun 1981. Teori Hemisphere 

mengatakan bahwai sesungguhnya otaki manusiai itu menurut fungsihnya terbagi menjadi dua i 

belahani, yaitui belahani otak kiri (left hemisphere) belahani otaki kanani (right hemispgere). Otaki  

belahan kiri mengarah pada caral berfikir kongvergen (congvergen think) sama seperti berfikir kritis, 
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dan otak belahan kanan mengarahi pad acara berfikir menyebar (difergent thinking) yaitu berfikir 

kreatif.   

Kemampuan berfikir manusia di bagi menjadi 2 yaitu i kemampuani berfikir  kritis    dan 

kemampuani berfikir kreatif. Dalami berfikir kritisi meliputi  analisisi mengumpulkani data, 

memperhitungkani peluangi dapat memutuskan sesuatu, berfikir memusat, selalu obsektif terhadap 

segalai hali,  pandai mengunakan kata-katai, berfikir sejajari, mengunakani rasioi atau masuki akali dan 

sistematik menurut Mustaji, (2012:12). Berarti dapat di simpulkan bahwa berfikir kritis  meliputi 

mencipta atau membuat hal yang baru, meluaskan data, mengunakam keputusani, subjektif, pamdai 

menggambarkanii sesuatuii, mencarii hubunganii, berfikir tentangi segalai hali yang barui, dan tidaki 

sistematis  atau tidak terarahi. 

Menurut John Dewey dalam Fisher, (2008:2) mengungkapkani bahwai berfikir kritisi 

secara esensiali adlah sebuah proses aktif,, proses memikirkan berbagai hal secara lebih mendalam 

untuk diri sendirii, dan menemukan informasi yang relavan dengan diri i sendirii dan menemukani 

infornasi yang relavan ddengan diri sendiri. Dalam proses memikirkan i berbagai hal, Dewey 

menekankan pada alasan  yang menukung keyakinan atau hipotesis sebelum ii menarik kesimpulani 

dari sebuah masalah.  

Menurut  Glaser dalam Fisher (2009:3) memberikan definisi berfikir kritis sebagai: 

1. Suatu sikap mau berfikir secara mendalam tentang masalah-masalah dalam hal-hal 

yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorangi 

2. Berfikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau 

pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan 

lanjutan yang diakibtkannya.  

Penekanan dalam pengertian ini adalah mencari bukti dari segala sesuatu yang diyakini 

dalam hal ini adalah gagasan. Jadi dalam memecahknan masalah,  pemikir kritis  harus mencrai 

bukti sebelum memutuskan sesuatu.  

Seperti pendapat Glaser berfikir kritis menurut Ennis dalam Fisher (2009:4) memberikan 

definisi berfikir kritis  adalah pemikiriran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk 

memutuskan apa yang mesti di percaya atau yangdilakukan. Dalam pengertian ini penekanan yang 

diberikan  adalah pengambilan  keputusan yang dilakukan  harus masuk akal dan berfikir reflektif. 

Sejalan dengan Robert Ennis, Richard Paul dalam Fisher (2009:4) metode berfikir 

mengenai hal,substansi atau masalah apa saja untuk meningkatkan kualitas pemikiran dengan 
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menengani  masalah secara trampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan 

menerapkan standar-standar intelektual. Dalam pengertian ini menekankan adalah berfikir kritis 

merupakan ktrampilan berfikir yang menuntut agar menangani masalah secara terstruktur dan 

berurutan . dalam berfikir kritis memecahkan masalah melalui beberapa tahap atau secara 

sistematik. 

Berdasarkani pendapati parai ahli mengenai  pengertiani berfikir kritis di atas maka dapat 

disimpulkan berfikir kritis sikap , prosesi untuki memirkan berbagai masalahi, mengajukani 

pertanyaani, menemukani informasi yang disertai bukti dan kesimpulani yang masuki akal dan 

reflektifi untukii memutuskani apa yang adapat dipercayai.   

 

2.1.4 Aspek Berfikir Kritis  

Aspeki kemampuani berpikiri kritis Fauziyah(2017:43), antarai lain:  

1. Elementary clarification 

(memberikani penjelasani dasari) yang meliputi, fokusi padai pertanyaani (dapati mengidentifikasi 

pertanyaan/masalahi, dapati mengidentifikasi jawabanyang mungkin, dan apa yang dipikirkan tidak 

keluar dari masalah itu), Menganalisis i pendapati (dapat mengidentifikasi kesimpulan dari masalah 

itu, dapat mengidentifikasialasani, dapat menangani hal-hal yang tidak relefan dengan masalah itu), 

berusahamengklarifikasi suatu penjelasan melalui tanya-jawab) 

2. The basis for the decision 

(menentukan dasar pengambilan keputusan) yang meliputi,mempertimbangkan i apakah sumber 

dapat diperkaya  atau tidak, mengamatii dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi) 

3.  Inference 

(menarik kesimpulan) yang meliputi, mendeduksi dan mempertimbangkan i hasil deduksi, 

menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, membuat dan menentukan pertimbangan nilai! 

4. Advanced clarification 

(memberikan penjelasan lanjut) yang meliputii, mendefinisikanistilah dan mempertimbangkan 

definisi tersebuit, mengidentifikasi asumsi!  

5. Supposition and integration 

(memperkirakan dan menggabungkan) yang meliputi,mempertimbangkan alasan atau asumsi-

asumsi yang diragukan tanpa menyertakannyadalam anggapan pemikiran kita, menggabungkan 

kemampuan dan karakter yang laindalam penentuan keputusan! 
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Krtrampilan berfikir kritis menurut Nitko&Brookhar (2011:5) siindentifikasi menjadi lima kategiri, 

yaitu: 

a. Klarifikasidasar, 

b. Dukungan dasar, 

c. Menyimpulkan, 

d. Klarifikasi tingkat lanjut, 

e. Strategi dan taktik. 

Dalam pengembangan kategori-kategori yang telah dijabarkan kedalam indicator-indikator. Berikut 

adalah tabel kategori dan indicator ketrampilan berfikir kritis.  

Tabel 2.1 

Tabel Kategori dan Indikator Ketrampilan Berpikir Kritis 

Kategori Indikator 

Melakukan klarifikasi 

dasar 

1.  Fokus pada pertanyaan 

2. Menganalisis argumen 

Menilai dukungan 

dasar 

3. Menilai kredibititas 

sumber 

Membuat kesimpulan 4. Membuat kesimpulan 

secara deduktif 

5. Membuat kesimpulan 

secara induktif 

Melakukan klarifikasi 

tingkat lanjut 

6. Menilai definisi 

7. Mendefinisikan asusmsi 

Menerapkan strategi 

dan taktik dalam 

menyelesaikan masalah 

8. Mengambil keputusan 

dalam tindakan 

 

Aspek Ketrampilan Berpikir Kritis 

Gleser (dalam Fiser 2009:7) mendaftarkan kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan 

untuk: 

a) Mengenal masalah 
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b) Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah 

c) Mengumpulakan dan menyusun informasi yang diperlukan 

d) Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan 

e) Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas 

f) Menganalisis data 

g) Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan 

h) Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah 

i) Menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan 

j) Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulam-kesimpulan yang seesorang ambil 

k) Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas 

Membuat penilian yang tepat tentang hal-hal dan kulaitas-kualitas tertentu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.1.5  Model TTW (Think Talk Write) 

2.1.5.1 Pengertian TTW (Think Talk Write) 

TTW pertama kali di perkenalkan oleh Huinker dan Laughin Bansu & Yamin, (2008:86). 

Teknik ini pada dasarnya di bangun melalui, berfikir, berbicara, serta menulis.dalam berfikir atau 

berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide 

(sharing) dengan temannya sebelum menulis.  Pada kelompok antara 3-5 siswa di minta membaca, 

membuat catatan kecil, menjelaskan,mendengar,dan membagi ide sesama, kemudian menulis. 

 

2.1.5.2 Think(Berpikir) 

Aktivitas berfikir siswa dapat terlihat dari proses membaca suatu teks bacaan,kemudian 

membuat catatan kecil dari apa yang telah dibaca.Catatan siswa tersebut dibuat dengan bahasanya sendiri 

,berupa apa yang diketahui,dan tidak diketahui dari dari teks soal,serta bagaimana langkah-langkah 

pemecahan masalah.Menurut Wiedehold  dalam Ansari, (2003:36) membuat catatan berarti menganalisa 

isi tujuan teks dan memeriksa bahan-bahan yang ditulis.Selain itu,belajar rutin membuat/menulis catatan 

setelah membaca, dapat merangsang aktivitas berfikir sebelum,selama dan setelah bahkan meningkatkan 

ketrampilan berfikir dan menulis 

2.1.5.3 Talk (Berbicara) 

Padai tahapi keduai ini, siswaii dibagi menjadi beberapai kelompoki. Tiapi kelompok terdiri atasi 

3-5 orang siswa yang heterogen. Hal ini dimaksudkan agar dalam tiap kelompok terdapat 
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kemampuan siswa yang berbeda-bedai sehinggai terdapati siswa yang membantui anggota lain 

dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, para siswa berkomunikasi dengan menggunakan 

kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Siswa menyampaikan ide yang diperoleh pada tahap 

think kepada teman-teman diskusi sekelompoknya yaitu dengan membahas hal-hal yang diketahui 

dan tidak diketahuinya. Pemahaman dibangun melalui interaksinya dalam diskusi. Diskusi 

diharapkan dapat menghasilkan solusi atas masalah yang ada dalam LKS. Selain itu dalam tahap 

ini siswa memungkinkan untuk terampil berbicara. Diskusi yang terjadi pada tahap talk ini 

merupakan sarana untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran siswa. 

2.1.5.4 Write (Menulis) 

Tahap yang terakhir adalah write, siswa menuliskan hasil diskusi pada Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Aktivitas menulis berarti mengkonstruksikan ide, setelah berdiskusi atau berdialog antar teman, kemudian 

siswa mengungkapkannya ke dalam bentuk tulisan. 

2.1.5.5 Sintaks Model   TTW(Think Talk Write) 

Buat meningkatkan pembelajarani yang sesuai di atas,dirancangi pembelajaran yang mengikuti 

langkah-langkah berikuti  Yuningsih, (2013:6) 

a. Gurui membagi teks bacaan siswa berupa lembar kerja siswa yang dimulai dengan soal-soal 

yang berhubungan lingkungan sehari-hari siswa (kontekstual) dan jika diperlukan diberikan 

sedikit petunjuk 

b. Siswa membaca teks bacaan dan membuat catatan kecil secara individu 

(Think)   

c. Kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat membedakan atau menyatukan ide- ide yang terdapat 

pada bacaan untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa sendiri. 

d. Siswa berdiskusi dengan teman dalam kelompok membahas isi catatan yang dibuatnya 

(talk).Dalam kegiatan ini mereka menggunakan bahasa dan kata- kata mereka sendiri untuk 

menyampaikan ide-ide dalam diskusi.Pemahaman dibangun melalui interaksi dalam 

diskusi.Diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi atas soal yang diberikan. 

e. Dari hasil diskusi,siswa secara individu merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal 

(berisi landasan dan keterkaitan konsep,strategi dan solusi) dalam bentuk tulisan (write 

)dengan bahasanya sendiri .Pada tulisan ini menghubungkan ide-ide yang diperolehnya 

melalui diskusi. 



 

13 

 

f. Kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan kesimpulan atas materi yang 

dipelajari.Sebelum itu dipilih beberapa (atau satu) orang siswa sebagai perwakilan kelompok 

untuk menyajikan jawaban,sedangkan lain memberikan tanggapan (Hilmaheri,2006:29) 

Selama kegiatan pembelajaran guru bertindak sebagai mediator dan jika diperlukan dapat 

memberikan arahan,petunjuk,serta dorongan. 

2.1.6   Kelebihan dan kelemahan Strategi Model Pembelajaran TTW  

Menurut Hamdayana, (2014:222) keungulan melalui teknik think talk write ialah  seluruh 

penguasaan berpikir visual, Ia juga mengarahkan visualisasi, untuk lebih rinci, tanpa menyebutkan satu 

tekniknya akan di uraikan sebagai berikut:  

1. Mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam rangka  memahami   materi ajar. 

 2. Dengan memberikan soal open dapat mengembangkan 

      ketrampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

3. Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan  melibatkan siswa secara aktif 

dalam belajar. 

4. Membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, dan bahkan dengan diri 

mereka sendiri. 

kelemahan dari strategi model pembelajaran TTW adalah : 

1. .Kecuali kalau soal open ended tersebut dapat memotivasi, siswa di mungkinkan bekerja 

sibuk. 

2. Ketika siswa bekerja dalam kelompok itu mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaan, 

karena di dominasi oleh siswa yang mampu. 

3. Guru harus benar – benar menyiapkan semua media dengan matang agar dalam 

menerapkan strategi think talk write tidak mengalami kesulitan. 

2.1.7 Hubungan Berfikir kritis dan TTW (think talk write) 

Menurut Lewis dan Smith (dalam Muhfaroin 2009:1) bahwa keterampilan berpikir kritis 

merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi, setidaknya ada tiga makna berpikir 

kritis, yaitu: (1) berpikir kritis sebagai suatu pemecahan masalah, (2) berpikir sebagai evaluasi dan 

pertimbangan, dan (3)berpikir kritis sebagai kombinasi pemecahan masalah, evaluasi dan 

pertimbangan. Sedangkan TTW (think talk write) TTW pertama kali di perkenalkan oleh Huinker 

dan Laughin (Bansu & Yamin, 2008). Teknik ini pada dasarnya di bangun melalui, berfikir, 
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berbicara, serta menulis.Saat berfikir atau berbicara dengan dirinya sendiri setelah proses 

membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. 

 Dapat disimpulkan bahwa TTW dapat mengasah berfikir kritis siswa dengan teknik dasar 

yang dimiliki ttw yang mana siswa dapat memecahkan masalah yang deberikan guru  dan dapat 

mengkomunikasikan bersama teman-teman kelompoknya.  

2.1.8 Tujuan dan Runang Lingkup Pembelajaran  

Maksud pembelajaran  tematik terpadu adalah: 

a. mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu; 

b. mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi muatan pelajaran 

dalam tema yang sama; 

c. memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan; 

d. mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai muatan 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik; 

e. lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti 

bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain; 

f. lebih  merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks 

tema yang jelas; 

h. budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat 

sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Pengamatan yang dilakukan oleh  (Ningsih, 2013) yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar  Bahasa Indonesia melalui metode TTW (Think Talk Write) Siswa kelas V SD Kayuapu 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Semester I tahun 2012/2013”, untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, maka dapat disimpulkan bahwa  TTW  dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

pembelajaran Bahasa Indonesia.   

Erni Solihati, (2012) dalam penelitianya untuk meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas 

VII MTS, Darul Ulum Ciherang, membuktikan bahwa  pembelajaran menggunakan model Think 

Talk Write  berhasil meningkatkan hasil belajar biologi siswa.  

Zulkarnaini (2011) dalam penelitiannya yang berjudul ”Model Kooperatif Tipe Think Talk 

Write (TTW) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi dan Berpikir Kritis 
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Siswa Kelas IV SDN Sukajadi 9”, membuktikan bahwa pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dan berpikir menggunakan model Think Talk Write (TTW) lebih meningkat prestasinya daripada 

model pembelajaran biasa di sekolah dasar. 

Ana Marlina (2006) dalam judul “Pembelajaran matematika dengan strategi Think- Talk-

Write (TTW). Dalma cara  peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa kelas V SD Negri 15 

Bandung. “ Subjek penelitian ini a  dalah siswa kelas V SD Negri 15 Bandung sebanyak 39 orang. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran matematika dengan strategi THINK-TALK-

WRITE dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa. Sebelum tindakan sebagai refleksi 

awal di berikan tes berbentuk uraian  kepada siswa dan didapatkan presentase  kemampuan berfikir 

kritis siswa sebesar 71,3% serta belum memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 85%. Pada siklus  

I persentase kemampuan berpikir kritis siswa yaitu 78,9% berarti mengalami peningkatan sebesar 

7,6%. Pada siklus II persentasenya menjadi 81,5% yang kemudian pada siklus III persentase 

kemampuan berpikir kritis siswa menjadi 87,7% berarti mengalami peningkatan sebesar 6,2%. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2010) tentang peningkatan  kaaktifan dan 

kemandirian siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia  melaluai strategi  pembellajaran Think 

Talk Write pada siswa kelas 7 semester genap. Pada penelitian ini berhasil memotifasi siswa  dan 

dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. 

 Dari beberapa kajian relevan yang dapat di simpulkan TTW dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan berfikir kritis siswa, walaupun dapat kita lihat bahwa tidak hanya TTW saja yang 

dapat meningkatkan hasil belajar dan berfikir kritis. Namun peneliti akan mencoba.  

2.3 Kerangka Pikir 

1. Penerapan metode TTW dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat 

melibatkan siswa secara aktif dan kreatif pada pembelajaran Tematik   membaca. 

2. Dengan strategi pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan penerapan 

metod TTW akan meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas guru dalam 

mengorganisasikan kelas dan pemilihan metode yang tepat. 

3. Penerapan metode TTW dalam Tematik sangat efektif meningkatkan hasil 

belajar pada materi. Hal ini dapat dilihat pada perubahan hasil tes akhir 

setiap pembelajaran yang selalu mengalami perubahan yang lebih baik. 
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Gambar 2.1 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah penerapan model pembelajaran TTW(Think, Talk, Write) dapat meningkatkan hasil 

belajar dan berfikir kritis pada siswa kelas IV SD N Tingkir Tengah 01 Salatiga. 
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