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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 2.1 Kajian Teori 
 Kajian teori ini merupakan pendapat para ahli yang mendukung penelitian. Dari 
beberapa teori para ahli tersebut mengkaji objek yang sama yang mempunyai pandangan 
dan pendapat yang berbeda-beda. Pembahasan kajian teori dalam penelitian ini berisi 
tentang pembelajaran Matematika, hasil belajar, dan strategi think–talk–write. 

 2.1.1 Hakikat Matematika  
 Matematika merupakan pelajaran yang diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, 
analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut 
di perlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan 
memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 
pasti dan kompetitif. 

Menurut Johnson dan Myklebust (Abdurrahman, 2003:252) “Matematika adalah 
bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan 
kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoretisnya adalah untuk memudahkan 

berpikir”.  
Selanjutnya Soedjadi (2000:11) menyatakan bahwa ada beberapa definisi atau 

pengertian matematika berdasarkan sudut pandang pembuatnya, yaitu sebagai berikut: 
a) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. 
b) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 
c) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logis dan berhubungan dengan 

bilangan. 
d) Matematika adalah pengetahuan fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan 

bentuk. 
e) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis. 
f) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

 Belajar Matematika merupakan kegiatan belajar tentang konsep-konsep dan 
struktur abstrak yang terdapat dalam Matematika serta mencari hubungan antara konsep-
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konsep dan struktur matematika. Belajar matematika harus melalui proses yang bertahan 

dari konsep yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Setiap konsep matematika 
dapat dipahami dengan baik jika pertama-tama disajikan dalam bentuk konkrit. 
Russeffendi (1992) mengungkapkan bahwa alat peraga adalah alat untuk menerangkan/ 
mewujudkan konsep matematika sehingga materi pelajaran yang disajikan mudah 
dipahami oleh siswa. 

Dengan demikian hakikat Matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
berfungsi mengembangkan cara berfikir seseorang dalam mempelajari bentuk, besaran 
dan konsep-konsep yang berhubungan dengan yang lainnya dengan bahasa simbolis 
untuk menemukan suatu jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 
Tujuan dari Mata Pelajaran Matematika yang diajarkan di Sekolah Dasar di 

antaranya adalah: (1) agar siswa dapat memahami konsep Matematika, menjelaskan 
keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algortima secara luwes, akuran 
efisien dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) Siswa dapat menggunakan penalaran 
pada pola dan sifat, melakukan manipulasi Matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan Matematika; (3) Siswa dapat 
memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 
Matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) Siswa dapat 
mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 
memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) Siswa memiliki sikap menghargai kegunaan 
Matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 
mempelajari Matematika sifat-sifat ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 SD). 

Selanjutnya GBPP (dalam Soedjadi, 2000: 43) mengemukakan beberapa tujuan 
khusus pengajaran Matematika di Sekolah Dasar, yaitu: 
a. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan bilangan) 

sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan 

Matematika. 
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c. Mengembangkan pengetahuan dasar Matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut di 

SLTP. 
d. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 

2.1.3 Ciri-ciri Pembelajaran Matematika 
Menurut John A. Van De Walle (2008) ciri-ciri pembelajaran Matematika di 

Sekolah Dasar yaitu: 
a. Pembelajaran Matematika menggunakan metode spiral 

Pemdekatan spiral dalam pembelajaran Matematika merupakan pendekatan di mana 
pembelajaran konsep atau suatu topik Matematika selalu mengaitkan atau 
menghubungkan dengan topik sebelumnya. 

b. Pembelajaran Matematika bertahap materi 
Materi pembelajaran Matematika diajarkan secara bertahap yang dimulai dari konsep-
konsep yang sederhana menuju konsep lebih sulit. 

c. Pembelajaran Matematika menggunakan metode induktif 
Sesuai dengan tahap perkembangan mental siswa maka pembelajaran Matematika di 
SD digunakan pendekatan induktif. 

d. Pembelajaran Matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebanaran Matematika merupakan kebenaran yang konsistensi artinya tidak ada 
pertentangan antara kebenaran yang satu dengan yang lainnya. 

e. Pembelajaran Matematika hendaknya bermakna 
Pembelajaran secara bermakna merupakan cara pengajaran materi pembelajaran yang 
mengutamakan pengertian daripada hafalan. 

 
 2.1.4 Hasil Belajar 

Pembahasan kajian teori mengenai hasil belajar dalam penelitian ini berisi tentang 
pengertian hasil belajar, pengukuran hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
hasil belajar. Secara rinci akan dijelaskan pada uraian berikut. 

2.1.4.1  Pengertian Hasil Belajar 
Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:250), hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 
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merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 
terselesikannya bahan pelajaran. 

Sudjana (2005:30) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan bentuk-bentuk 
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Sedangkan 
menurut Nurkancana (2004:27) dalam bukunya Evaluasi Hasil Belajar menjelaskan bahwa 
hasil belajar adalah kecakapan baru yang diperoleh seorang individu yang mempengaruhi 
tingkah lakunya.  

Berhubungan dengan kegiatan belajar di sekolah W.S. Winkel (dalam Tarry 2010) 
mengemukakan bahwa “Hasil belajar siswa merupakan prestasi belajar berdasarkan 
kemampuan internal yang diperoleh sesuai dengan tujuan instruksional. Hasil belajar 
mengacu pada tujuan instruksional dari pelajaran dan tujuan instruksional itu merupakan 
tolak ukur yang terus dicapai oleh siswa”. 

Hamalik (2006:30), mengemukakan bahwa hasil belajar adalah bila seseorang 
telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak 
tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Berdasarkan teori taksonomi 

Bloom hasil belajar dalam rangka mencapai tujuan belajar meliputi tiga ranah yaitu kognitif, 
afektif dan psikomotor. Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 
terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, penilaian dan 
mencipta (Wardani Naniek Sulistya, 2012: 7). 

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
hasil belajar adalah hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa suatu 
kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah yang berupa ranah 
pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang diperoleh siswa dari mengerjakan 
soal tes formatif yang ditunjukkan nilai dan setiap akhir semester dilaporkan dengan rapor. 

2.1.4.2  Pengukuran Hasil Belajar 
Pengukuran hasil belajar merupakan perbuatan mengukur hasil belajar yang  

dimiliki atau dikuasai siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.  Menurut Gagne 
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(dalam Suprijono, 2009:5-6) hasil belajar terdiri dari 5 kategori, yaitu: ”informasi verbal, 

keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan motoris”. 
Selanjutnya dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun instruksional, bentuk atau hasil belajar siswa ini menggunakan 
klasifikasi hasil belajar dari Benjamin S. Bloom (dalam Sudijono, 2008:49-52) yaitu: ”ranah 
kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain) dan ranah psikomotorik 
(psychomotor domain)”. 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Ranah 
kognitif merupakan salah satu ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku 
mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, 
pemecahan masalah, kesengajaan dan keyakinan. Ranah kejiwaan ini berpusat pada otak 
yang berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang bertalian 
dengan ranah rasa. 

Menurut Bloom (dalam Sudijono, 2008: 49), segala upaya yang menyangkut 
aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif ini terdapat 
enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah, yaitu pengetahuan sampai 
jenjang yang paling tinggi, yaitu penilaian.  Keenam jenjang yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 
1) Pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat 

kembali atau mengenali kembali apa saja yang telah dipelajari.  
2) Pemahaman (comprehension), yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 
3) Penerapan (application), yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 

menggunakan ide-ide umum atau teori-teori dan sebagainya dalam situasi yang  baru 
dan konkret. 

4) Analisis (analysis), yaitu  kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu bahan 
atau keadaan menjadi bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di 
antara bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya. 

5) Sintesis (synthesis), yaitu suatu proses memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur 
secara logis, sehingga menjelma menjadi sesuatu unsur yang berstruktur atau 
berbentuk pola baru. 
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6) Penilaian (evaluation), yaitu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan 

terhadap situasi, nilai atau ide, sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang 
ada” (Sudijono, 2008: 50-52).   

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai (Sudjana, 
2005:290). Beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil proses belajar antara lain: 
1) Recieving/attending atau penerimaan, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, 
gejala, dan lain-lain. Dalam kategori ini termasuk kesadaran, keinginan untuk 
menerima stimulus kontrol dan seleksi gejala atau rangsangan dari luar. Dengan 
demikian, dapat dikemukakan bahwa receiving merupakan kemauan seseorang untuk 
memperhatikan suatu kegiatan atu objek. 

2) Responding atau memberi respon jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh 
seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar, yang meliputi: ketepatan reaksi, 
perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. 
Jadi responding merupakan kemampuan seseorang untuk menanggapi rangsang 
yang datang pada dirinya, sehingga ia mampu untuk mengikutsertakan dirinya dalam 
kegiatan tersebut. 

3) Valuing atau penilaian, yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap 
gejala atau stimulus tadi. Menilai artinya ”memberikan nilai atau memberikan 
penghargaan terhadap sesuatu kegiatan atau obyek”. Dalam evaluasi ini termasuk di 
dalamnya menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk menerima nilai dan 
kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

4) Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk 
hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, dan prioritas nilai yang telah 
dimilikinya. Kategori ini adalah konseptualisasi suatu nilai yakni mau menilai, 
menemukan dan mengkristalisasikan kaidah-kaidah dan menata suatu nilai, yaitu 
menimbang berbagai macam alternatif penyelesaian sehingga timbul sistem nilai. 
Dengan kata lain, mempertemukan perbedaan-perbedaan nilai sehingga terbentuk 
nilai baru yang lebih bersifat universal. 

5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni ”keterpaduan semua sistem nilai yang 
telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya 
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yang di dalamnya termasuk keseluruhan nilai dan karakteristiknya”. (Sudjana, 

2005:30)  
Sedangkan hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu (Sudjana, 2005:30). Ada enam tingkatan keterampilan, 
yaitu: 
1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 
2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 
3) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan 

auditif, motoris, dan lain-lain. 
4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. 
5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan 

yang kompleks. 
6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti gerakan 

ekspresif dan interpretatif. (Sudjana, 2005:30-31). 
Bertitik tolak dari ketiga hasil belajar sebagaimana yang dijelaskan di atas, tidak 

ada yang dapat berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan yang kompleks untuk 
membentuk suatu kepribadian dalam tingkah laku seseorang. Meskipun pada 

kenyataannya bentuk evaluasi hasil belajar lebih mengutamakan pada ranah kognitif, 
tetapi pada kenyataannya dalam setiap perubahan kognitif pada kadar tertentu 
sebenarnya berubah pula ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (perilakunya). Dengan 
demikian, keberhasilan guru dalam mengembangkan ranah kognitif akan mampu 
mengembangkan IQ yang dimiliki oleh peserta didik.  

Hasil belajar bersifat kuantitatif, melalui pengukuran. Pengukuran menurut 
Wardani NS, dkk (2012: 47) adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk 
memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa. Pengukuran juga dapat 
diartikan penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan 
individu. Alen dan Yen dalam Wardani NS, dkk (2012:48)  

Dalam melakukan pengukuran diperlukan alat ukur yang disebut dengan 
instrumen. Penggunaan instrumen ini tergantung dari teknik pengumpulan datanya. Teknik 
pengukuran menurut Wardani Naniek Sulistya (2012:141) dibedakan menjadi tiga yakni tes 
tertulis, tes lesan dan tes perbuatan.  
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Menurut Endang Poerwanti (2008:4-9) jenis-jenis tes adalah sebagai berikut: 

1)  Jenis tes berdasarkan cara mengerjakan  
a. Tes Tertulis  

Tabel 2.1 
Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen 

Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 
1. Tes tertulis - Tes pilihan: pilihan ganda, benar salah, 

menjodohkan, dan lain-lain. 
- Tes isian: isian singkat, dan uraian. 

2. Tes lisan - Daftar pertanyaan 
3. Tes praktik (tes kinerja) - Tes identifikasi 

- Tes simulasi 
- Tes uji petik kinerja 

4. Penugasan individual 
atau kelompok 

- Pekerjaan rumah 
- Projek 

5. Penilaian portofolio - Lembar penilaian portofolio 
6. Jurnal - Buku catatan jurnal 
7. Penilaian diri - Kuisener/lembar catatan diri 
8. Penilaian antar teman - Lembar penilaian antar teman 
 

Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam hal soal maupun 
jawabannya. 

b. Tes Lisan 
Pada tes lisan, baik pertanyaan maupun jawaban (respon), semuanya dalam bentuk 
lisan. Karenanya, tes lisan relatif tidak memiliki rambu-rambu penyelenggaraan tes 
yang baku, karena itu, hasil dari tes lisan biasanya tidak menjadi informasi pokok 
tetapi pelengkap dari instrumen asesmen yang lain. 

c. Tes Unjuk Kerja 
Pada tes ini peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indikator 
pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotor.  

2) Jenis tes berdasarkan bentuk jawabannya 
a. Tes esei (essay-type test) 

Tes bentuk uraian adalah tes yang menuntut siswa mengorganisasikan gagasan-
gagasan tentang apa yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakannya 
dalam bentuk tulisan. 

b. Tes jawaban pendek 
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Tes dapat digolongkan menjadi tes jawaban pendek jika peserta tes diminta 

menuangkan jawabannya bukan dalam bentuk esei, tetapi memberikan jawaban-
jawaban pendek, dalam bentuk rangkaian kata-kata pendek, kata-kata lepas 
maupun angka-angka. 

c. Tes objektif  
Tes objektif adalah tes yang keseluruhan informasi diperlukan untuk menjawab tes 
yang telah tersedia. Oleh karenanya sering pula disebut dengan istilah tes pilihan 
jawaban (selected response test). 

Menurut Wardani Naniek Sulistya, (2012: 143) bentuk tes berdasarkan waktu 
penyelenggaraannya dibedakan menjadi 4 macam yaitu: 
a) Tes masuk 

Tes masuk adalah tes yang diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program 
pengajaran dimulai sampai dengan tes seleksi, tes masuk diselenggarakan untuk 
menentukan apakah seorang calon dapat diterima sebagai peserta program 
pengajaran karena ia memiliki jenis kemampuan yang dipersyaratkan. 

b) Tes formatif 
Tes yang dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung (progress 

test). 
c) Tes sumatif  

Tes yang diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan 
(total). 

d) Pra test dan post test 

Hasil pra test digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada awal 
program pengajaran dan digunakan untuk menentukan sejauh mana kemajuan peserta 
didik. Kemajuan yang dicapai bisa dilihat dengan membandingkan hasil pra tes dengan 
hasil tes yang diselenggarakan di akhir program pengajaran (post test). 

Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar di 
sekolah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 
a) Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan 

yang telah dilaksanakan. 
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b) Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang kita ajarkan dapat kita lanjutkan 

dengan bahan yang baru ataukah kita harus mengulang kembali bahan-bahan 
pelajaran yang telah lampau. 

c) Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi untuk menentukan apakah seorang anak 
dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas 
semula. 

d) Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh anak-anak sudah sesuai 
dengan kapasitasnya atau belum. (I Wayan Nurkancana, 2010:13-14) 

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Ada beberapa faktor yang turut serta mempengaruhi hasil belajar yang dicapai 

oleh peserta didik yang belajar. Muhibbin Syah (2000:132), secara global juga 
mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari 3 
macam, yaitu: faktor internal, yakni kondisi jasmani dan rohani siswa, faktor eksternal, 
yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa dan faktor pendekatan belajar, yakni stretegi dan 
metode yang digunakan siswa untuk belajar. 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono menjelaskan (2004:138) bahwa faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal dan eksternal. Yang termasuk faktor 

internal adalah faktor jasmaniah, psikologis, dan kematangan fisik maupun psikis. 
Sedangkan faktor eksternal meliputi: faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik 
dan faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 

Senada dengan hal tersebut, menurut Sumadi Suryabrata (2008:233), faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar dan dari 
dalam diri pelajar. Yang termasuk faktor yang berasal dari dalam diri pelajar adalah faktor 
nonsosial dan faktor sosial. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar 
adalah faktor fisiologi dan faktor psikologis. 

Berikut ini akan penulis jelaskan kedua faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
siswa tersebut: 
a. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelajar. Adapun 
faktor-faktor yang termasuk dalam faktor ekstenal ini antara lain sebagai berikut:  
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1) Faktor-faktor non sosial 

Faktor ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi belajar seseorang yang 
terdapat pada alat, tempat, atau keadaan serta lingkungan tempat dilaksanakannya 
proses pembelajaran. Contoh iklim, waktu, tempat, serta alat peraga yang digunakan. 
Semua faktor tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu proses 
belajar secara maksimal (Suryabrata, 2008:233). 

2) Faktor-faktor Sosial 
Faktor sosial yaitu faktor yang terjadi karena adanya interaksi manusia, baik 

kehadirannya itu dapat disimpulkan ada, maupun tidak langsung hadir. Contohnya 
ketika siswa belajar sedangkan di luar terdengar kebisingan atau disisinya terdapat 
gambar yang mengganggu konsentrasi belajar. Semua faktor tersebut sangatlah 
menghambat, oleh karena itu maka sedemikian rupa harus diatur demi terciptanya 
proses belajar yang ideal (Suryabrata, 2008:234). 

Adapun faktor-faktor sosial ini terdiri dari: faktor keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. 
a) Faktor keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang paling utama. Keluarga 

sejahtera sangat besar pengaruhnya untuk pendidikan dalam lingkup kecil dan juga 
sangat menentukan dalam lingkup besar yaitu pendidikan bangsa dan negara. 
Melihat kenyataan ini dapat dipahami betapa pentingnya peranan keluarga di dalam 
pendidikan anaknya. Di antara faktor ini adalah cara orang tua mendidik, relasi antar 
anggota keluarga, susunan keluarga, keadaan ekonomi keluarga dan pengertian 
orang tua dalam mendidik anak serta latar belakang kebudayaan keluarganya akan 
dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa (Syah, 2008:138). 

b) Faktor sekolah 
Faktor yang mempengaruhi belajar yang termasuk dalam faktor sosial 

sekolah ini mencakup metode pengajaran, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 
relasi siswa dengan siswa, peraturan-peraturan sekolah, misalnya disiplin sekolah, 
pelajaran dan waktu belajar akan dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. 
Para guru yang menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan suri teladan 
yang baik dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa 
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(Syah, 2008:137). Dengan demikian, faktor lingkungan sosial sekolah berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 
c) Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh pada proses 
belajar siswa, pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa di dalam lingkungan 
masyarakat. Di antara faktor ini yang termasuk adalah kegiatan siswa dalam 
masyarakat, juga masyarakat bisa dijadikan media informasi dan sarana bergaul 
yang berfungsi sebagai tempat curahan hati antar sebaya dalam berbagai bentuk 
kehidupan dalam masyarakat. Siswa akan menemukan kemudahan dalam belajar 
jika berada di lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif dan juga sebaliknya, 
siswa akan menemukan kesulitan belajar ketika berada lingkungan masyarakat 
yang kumuh (Syah, 2008:137). 

b. Faktor internal 
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Kategori ini 

dibagi dua yaitu: 
1) Faktor Fisiologis dalam belajar 

Dalam faktor ini terdapat dua bagian, yaitu: 

a) Keadaan tonus jasmani 
 Keadaan tonus jasmani adalah keadaan yang  melatar belakangi aktivitas belajar, 

misalnya nutrisi harus selalu sesuai dengan kebutuhan tubuh jangan sampai 
kekurangan. Juga beberapa ancaman penyakit seperti sakit gigi, influenza, batuk 
dan lain-lain. Dengan demikian harus selalu sesuai dengan kebutuhan tubuh jangan 
sampai kekurangan gizi. 

b) Keadaan fungsi jasmani 
 Keadaan fungsi jasmani, misalnya panca indera merupakan pintu gerbang 

masuknya ilmu pengetahuan dalam individu. Oleh sebab itu maka menjaga dan 
merawatnya merupakan suatu kebutuhan yang mutlak demi penunjangan 
terciptanya tujuan pembelajaran (Suryabrata, 2008:235-236). 
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2) Faktor psikologis dalam belajar. 

Faktor ini merupakan faktor yang terdapat di dalam diri siswa yang menyangkut 
perkembangan pribadi siswa tersebut. Menurut Sumadi Suryabrata (2008:236-237) di 
antara hal faktor psikologis tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang luas 
b) Adanya sifat kreatif pada diri manusia  
c) Adanya keinginan untuk mendapat simpati. 
d) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan.  
e) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman. 
f) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir belajar. 

Dengan demikian banyak faktor psikologis yang dapat mempengaruhi hasil 
belajar siswa. Namun, di antara faktor-faktor psikologis yang dipandang lebih esensial 
menurut Muhibbin Syah (2008: 133-137), yaitu: intelegensi siswa, sikap siswa, bakat 
siswa, minat siswa dan motivasi siswa. Secara rinci akan penulis jelaskan pada bagian 
berikut: 
a) Intelegensi siswa 

Intelegensi merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu: 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan keadaan yang baru dengan cepat 
dan efektif, mengetahui konsep-konsep yang abstrak secara efektif dan mengetahui 
relasi serta mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi itu besar pengaruhnya 
terhadap kemajuan belajar, sebab dalam keadaan yang sama siswa yang 
mempunyai inteligensi yang lebih tinggi dalam pencapaian keberhasilan dengan 
siswa yang kurang inteligensinya (rendah). 

b) Sikap siswa 
Sikap merupakan kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan 

cara yang relatif tetap terhadap objek. Sikap siswa bisa berupa sikap positif maupun 
negatif. Sikap positif yang timbul pada siswa terhadap mata pelajaran merupakan 
pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa tersebut. Sebaliknya, sikap 
negatif siswa terhadap mata pelajaran akan dapat menimbulkan kesulitan belajar 
bagi siswa. Dengan demikian, sikap merupakan salah satu faktor psikologis yang 
dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Artinya, hasil belajar berhubungan erat 
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dengan sikap yang ditunjukkan siswa dalam mengikuti aktivitas belajarnya. Apabila 

dalam belajar siswa menunjukkan sikap yang baik dan perhatian maka hasil 
belajarnyapun akan lebih baik dan meningkat. 

c) Minat siswa 
Minat (interest) berarti kecenderungan yang tetap untuk memegang dan 

memperhatikan kegiatan tertentu. Minat yang dimiliki oleh siswa akan mampu 
menumbuhkan perhatian terhadap mata pelajaran lebih banyak dari pada siswa 
yang tidak memiliki minat belajar. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang 
intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih 
giat, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

d) Bakat siswa 
Secara umum bakat (aptitude) adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.  Biasanya 
siswa yang memiliki bakat dalam bidang tertentu akan lebih berhasil belajarnya 
dibanding yang lain. Jadi secara global bakat itu mirip dengan intelegensi. Itulah 
sebabnya mengapa seorang anak yang berintelegensi sangat cerdas (superior) atau 
cerdas luar biasa (very superior) disebut juga sebagai talented child yakni anak 

yang berbakat. 
e) Motivasi siswa 

Motivasi merupakan dorongan untuk berbuat atau bertindak. Timbulnya 
motivasi disebabkan adanya motif yang ada pada diri individu. Motif merupakan 
tujuan yang hendak dicapai oleh siswa dalam belajar. Jika motivasi yang ada pada 
siswa baik, maka sangat menunjang pada hasil baik yang akan diperoleh siswa 
tersebut. 

Berangkat dari pendapat di atas, maka dapat penulis kemukakan secara garis 
besar faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi dua 
macam, yaitu: faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang disebut faktor internal dan 
faktor yang berasal dari luar diri siswayang disebut eksternal.  

Metode merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil 
belajar Matematika yang dicapai oleh siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, guru 
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harus mampu memilih dan menerapkan metode yang tepat yang sesuai dengan tujuan, 

materi dan karakteristik siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih 
menyenangkan. Kondisi pembelajaran yang menyenangkan tersebut akan mampu 
membangkitkan perhatian dan minat siswa untuk belajar. Sehingga dengan tumbuhnya 
perhatian dan minat belajar siswa akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.1.5 Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write  
Dalam pembahasan kajian teori mengenai strategi pembelajaran Think-Talk-Write 

dalam penelitian ini berisi tentang hakikat, karakteristik, langkah-langkah dan kelebihan 
strategi pembelajaran Think-Talk-Write. Secara rinci akan dijelaskan pada uraian berikut. 

2.1.5.1 Hakikat Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write  

Supaya proses pembelajaran berjalan secara optimal maka diperlukan adanya 
rencana pembuatan strategi pembelajaran. Menurut Usman (2002:22) “Strategi 
pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru-siswa dalam mewujudkan kegiatan 
belajar mengajar”. Pengertian strategi dalam hal ini menujukkan pada karakteristik abstrak 
perbuatan guru-siswa dalam peristiwa belajar aktual tertentu.  

Salah satu langkah untuk memiliki strategi pembelajaran ini adalah guru harus 

mampu menguasai metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu 
pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan guru untuk menyajikan 
bahan pelajaran kepada siswa, agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami dan 
digunakan oleh siswa dengan baik (Roestiyah, 2008:1). 

Strategi pembelajaran yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan 
kemampuan pemahaman dan komunikasi matematika siswa adalah strategi think-talk-

write (TTW). Menurut Huinker dan Laughun dalam buku Martinis dan Bansu 
mengemukakan bahwa: “Strategi  think-talk-write adalah strategi pembelajaran yang pada 
dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara dan menulis.”   

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi Think-Talk-Write (TTW) 
adalah strategi pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan 
pemahaman dan komunikasi matematika siswa yang dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu 
berpikir, berdiskusi dan menulis.  
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2.1.5.2 Karakteristik Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write  

Menurut Huinker dan Laughlin (1996: 82) Alur kemajuan strategi Think-Talk-Write 
dimulai dari keterlibatan siswa  dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri 
setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide (sharing) dengan 
temannya sebelum menulis. Sehingga kegiatan siswa  yang  belajar dengan strategi Think-

Talk-Write dilakukan secara bertahap sebagai berikut :  
1) Think (berpikir)  

Ada suatu mata rantai yang  terkait antara kemampuan  berpikir (membaca), 
diskusi, dan menulis siswa  yang  rajin membaca namun enggan menulis akan kehilangan 
arah. Demikian juga sebaliknya, jika siswa  yang  gemar menulis namun enggan membaca 
akan berkurang makna tulisannya, yang  lebih baik adalah  jika seseorang yang  gemar 
membaca dan suka berdiskusi (dialog) kemudian menuangkannya dalam tulisan, maka 
akan memantapkan hasil tulisannya. Kemampuan  membaca dalam topik-topik tertentu 
kemudian mengelaborasikan topik-topik tersebut dan menyimpulkannya merupakan aspek 
penting untuk melihat keberhasilan berpikir siswa. 

Menurut Dahar yang  dikutip oleh Ansari (Bansu I, Ansari, 2009:66) menjelaskan: 
“Bila kepada siswa-siswa  yang  tergolong atas (kemampuan  baik) diberi tugas membaca, 

mereka akan melakukan elaborasi (pengembangan) apa yang  telah dibaca”. Ini berarti 
siswa secara individu memikirkan gagasan, contoh-contoh dan konsep-konsep lain yang 
berhubungan. Oleh karena itu, Think adalah  siswa  secara individual membaca, berpikir 
dan menuliskan hal-hal penting dari bahan pembelajaran yang  disajikan dengan buku 
paket. 
2) Talk (berdiskusi)  

Talk (berbicara atau berdiskusi) memberikan kesempurnaan kepada siswa  untuk 
merefleksikan, menyusun, serta menguji (negosiasi sharing) ide-ide dalam kegiatan diskusi 
kelompok.  

Dalam diskusi perlu memiliki keterampilan komunikasi lisan (oral-communication 

skill) yang  dapat dilakukan dengan latihan secara teratur. Ada beberapa latihan yang  
dapat dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan komunikasi lisan (oral 

communication skill), antara lain :   
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a) Menggunakan presentasi di kelas oleh siswa  untuk membicarakan tentang ide-ide 

yang  terdapat pada bacaan  
b) Menggunakan group kecil (small-group) untuk memberi latihan problem solving dalam 

setiap group diberi soal yang  berbeda dan setiap grup berdiskusi kemudian 
menuliskan laporan penyelesaian.  

c) Menggunakan permainan matematika (games). Permainan ini selain menyenangkan 
juga dapat meningkatkan retensi anak.  

Dari tahap-tahap di atas menunjukkan bahwa diskusi dapat menyadarkan siswa 
mengapa jawabannya salah dan membantu siswa melihat jawaban yang  benar. Sehingga 
hasil diskusi dapat menjelaskan kepada siswa  gambaran bermacam-macam strategi dan 
proses yang  di inginkan siswa  untuk memecahkan masalah.  

Oleh karena itu, Talk ialah siswa  yang  mengkomunikasikan hasil kegiatan 
membacanya pada tahap Think melalui diskusi dalam kelompoknya yang  terdiri dari 3-5 
siswa.  
3) Write (menulis) 

Menulis adalah  proses bermakna karena siswa  secara aktif membangun 
hubungan antara yang  dipelajari dengan apa yang  sudah mereka ketahui. Menulis dapat 

membantu siswa  membentuk pemahaman secara implisit dan berpikir lebih eksplisit 
sehingga mereka dapat melihat dan merefleksikan pengetahuan dan pikirannya. Sehingga 
dapat membantu siswa  meningkatkan pemahaman dalam matematika berarti meminta 
mereka membangun jaringan mental, dan kebiasaan menulis merupakan alat untuk 
membangun mental tersebut.  

Oleh karena itu, Write  ialah siswa  menuliskan ide-ide yang  diperolehnya dari 
kegiatan berpikir dan berdiskusi.  
a) Penggunaan Strategi Think – Talk – Write sebagai Suatu Strategi Pembelajaran  

Suatu strategi pembelajaran yang diharapkan  dapat menumbuh kembangkan 
kemampuan berpikir (pemahaman) dan komunikasi matematika siswa  adalah strategi 
pembelajaran Think – Talk – Write (TTW). Suasana belajar dengan menggunakan 
strategi ini dilakukan dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 3-5 siswa. Dalam 
kelompok ini siswa  diminta membaca, mendengar dan membagi ide bersama 
temannya kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.  
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Aktivitas berpikir (think) dapat dilihat dari proses membaca kemudian membuat 

catatan apa yang telah dibaca. Dalam membuat/menulis catatan siswa  membedakan 
dan mempersatukan ide yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian 
menerjemahkan ke dalam bahasa sendiri.  

Menurut Wiederhold dalam buku Ansari I.B. dan Yamin, M (2008) menyatakan 
bahwa :“membuat catatan berarti menganalisiskan tujuan isi teks, memeriksa bahan-
bahan yang ditulis dan merangsang aktivitas berpikir sebelum, selama, dan setelah 
membaca”.  

Setelah tahap ”think” selesai dilanjutkan dengan tahap ”talk” yaitu 
berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. 
Guru sering mendengar keluhan siswanya, “I can do it, but I can’t explain it”. Doing 

adalah important, but students understanding and communicating what they are doing 

is more important”.  
Menurut Huingker dan Laughlin dalam buku Ansari, I. B dan Yamin,  M 

(Martinis & Bansu, 2008:86) “berkomunikasi dapat berlangsung secara alami, tetapi 
menulis tidak dan berkomunikasi dalam suatu diskusi dapat membantu kolaborasi dan 
meningkatkan aktivitas belajar siswa”. 

Selanjutnya tahap “write” yaitu menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang 
disediakan (Lembar Aktivitas Siswa). Aktivitas menulis berarti mengkonstruksikan ide 
yang akan membantu siswa  dan membuat hubungan  dan juga memungkinkan guru  
melihat pengembangan konsep siswa.  

2.1.5.3 Langkah-langkah Strategi Think-Talk-Write dalam Pembelajaran Matematika 

Dalam upaya meningkatkan mutu dan proses pembelajaran matematika  dengan 
menggunakan strategi Think – Talk – Write dirancang suatu desain pembelajaran beserta 
langkah-langkahnya. Menurut (Ansari, I,B, 2009:73) Langkah-langkah pembelajaran  
dengan strategi Think-Talk-Write adalah sebagai berikut:  
a. Guru membagi siswa  yang  memuat situasi masalah yang  bersifat open-ended dan 

petunjuk serta prosedur pelaksanaannya  
b. siswa  membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara individual untuk 

dibawa ke forum diskusi think  
c. Siswa  berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi catatan (talk). 
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d. Siswa  mengkonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write).  

Setelah memahami alur pembelajaran  matematika berdasarkan strategi Think-

Talk-Write, persoalan berikutnya adalah  bagaimana guru menerapkannya dalam kelas.  
NCTM dan Bansu I, Ansari (2009: 84) mengemukakan bahwa, terdapat enam standar 
pembelajaran  matematika yang  memungkinkan guru untuk mencapai visi dan evaluasi 
standar kurikulum yang  mempunyai misi meningkatkan kompetensi siswa untuk mencapai 
wawasan dalam hal menelaah atau menalar, mengkreasikan dan memecahkan masalah, 
mengikutkan matematika baik dalam matematika sendiri, bidang lain maupun dalam 
konteks dunia nyata.. 

Adapun keenam standar pembelajaran  matematika yang  dimaksud adalah:  
a. Tugas matematika yang  relevan  
b. Peranan guru dalam diskusi  / percakapan  
c. Peranan siswa  dalam diskusi  /  percakapan 
d. Alat yang  digunakan untuk meningkatkan diskusi  / percakapan  
e. Lingkungan  belajar  
f. Menganalisis proses belajar mengajar.  

Berdasarkan keenam standar pembelajaran  tersebut di atas, maka dibuat suatu 

format pembelajaran  matematika yang  mengandung empat kategori :  
a. Tugas. Guru merancang tugas matematika yang bermakna yang memungkinkan siswa  

menunjukkan proses dan menjelaskan alasan pengerjaannya. (open-ended task). Ada 
tiga bagian tugas yang disediakan yaitu tugas untuk memahami konsep, latihan dan 
penerapan, serta penyelesaian berbagai tipe/bentuk soal komunikatif.  

b. Diskusi / percakapan; guru menentukan esensi ”Think – Talk – Write” yaitu : guru dalam 
diskusi / percakapan, peranan dan tugas siswa  dalam diskusi / percakapan, alat bantu 
yang memudahkan diskusi / percakapan.  

c. Lingkungan (environment). Guru mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif.  
d. Penilaian (Assement). Guru melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran, yaitu 

mengenai tugas yang diberikan, diskusis dan lingkungan belajar untuk pedoman pada 
pembelajaran berikutnya.  
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2.1.5.4 Kelebihan Strategi Think-Talk-Write  
Setiap penggunaan strategi dalam pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kelemahan, begitu pula dengan penggunaan strategi Think-Talk-Write. Kelebihan strategi 
pembelajaran Think-Talk-Write menurut penulis adalah terjadinya peningkatan aktivitas 
siswa dan guru selama kegiatan belajar mengajar dalam hal kerjasama, siswa cenderung 
aktif dalam pembelajaran, dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep, 
kemampuan kerjasama siswa dapat terbangun, dan menumbuhkan siswa berpikir kritis. 

Menurut Yurnetti (2002) ada beberapa kelebihan dari penggunaan strategi Think-

Talk-Write, yaitu: (a) meningkatkan pengetahuan siswa tentang materi yang dipelajari; (b) 
terjadinya komunikasi di antara anggota kelompok dalam menemukan konsepsi yang 
benar; (c) menumbuhkan semangat kerja kelompok dan semangat kebersamaan di antara 
anggota kelompok; (d) menumbuhkan komunikasi yang efektif dan semangat kompetisi di 
antara anggota kelompok. 

Selanjutnya menurut Isjoni (2009:112) kelebihan dari strategi Think-Talk-Write, 
yaitu: (a) dapat menumbuhkan kerja sama, (b) kelas menjadi lebih hidup, (c) dapat 
mengoptimalisasi partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan (4) dapat meningkatkan daya 
pikir siswa. 

 

2.2 Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan  
1) Mufidatun Afriyani (2010), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul: “Penerapan strategi Think-Talk-Write 
(TTW) Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam 
Pembelajaran Matematika pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Sentolo, Kabupaten 
Kulonprogo.” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 
kreatif siswa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan strategi Think-

Talk-Write mengalami peningkatan yaitu skor nilai rata-rata kelas tes siklus I sebesar 
9,46 dengan kualifikasi cukup pada tes siklus II diperoleh skor nilai rata-rata kelas 
sebesar 74,87 dengan kualifikasi baik. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan 
guru menyatakan bahwa pembelajaran melalui strategi TTW siswa dapat lebih mudah 
dalam menyelesaikan masalah matematika.  
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2) Ana Marlina (2006) dengan judul: “Pembelajaran matematika dengan strategi Think-

Talk-Write (TTW). Dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 
V SD Negeri 15 Bandung.” Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas V SD Negeri 15 
Bandung sebanyak 39 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
matematika dengan strategi Think-Talk-Write dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa. Sebelum tindakan sebagai refleksi awal diberikan tes berbentuk 
uraian kepada siswa dan didapatkan persentase kemampuan berpikir 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%.  

3) Hasil penelitian Nila Sri Subekti (2009) tentang “ Upaya Peningkatan Pemahaman 
Konsep Kekongruenan dan Kesebangunan Segitiga  Siswa Kelas V C SD Negeri 2 
Depok Melalui Strategi Pembelajaran Think- Talk-Write Berbantuan Lembar Kerja 
Siswa” menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran think-talk-write 

berbantuan lembar kerja siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep 

kekongruenan dan kesebangunan segitiga siswa. Hal ini ditandai dengan 
meningkatnya nilai rata-rata kelas pada evaluasi I sebesar 70,97 ke siklus II sebesar 
76,22 dan pemahaman konsep matematika siswa untuk tiap-tiap indikator di siklus I 
belum semuanya terkategori baik menjadi terkategori baik di siklus II. 

Kesamaan dari kedua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 
penggunaan strategi Think-Talk-Write dalam pembelajaran Matematika. Namun, dalam 
aspek masalah penelitian yang diteliti memiliki perbedaan. Pada penelitian ini menekankan 
pada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok.  

 2.3  Kerangka Berpikir  
Faktor yang  paling penting yang  mempengaruhi hasil belajar siswa  adalah  

adanya penggunaan strategi pembelajaran yang tepat. Keberhasilan siswa  dalam 
memahami materi pelajaran dapat ditingkatkan melalui penggunaan strategi pembelajaran  
yang  cocok dalam proses belajar mengajar. Peneliti beranggapan strategi yang  paling 
cocok adalah  strategi pembelajaran  Think-Talk-Write. Dimana strategi ini dimulai dari 
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bagaimana siswa memikirkan penyelesaian suatu masalah, kemudian diikuti dengan 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya dan akhirnya melalui diskusi  siswa  dapat 
menuliskan kembali hasil pemikirannya tersebut. Sehingga hasil belajar siswa akan lebih 
meningkat. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran Matematika: KD. 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
volume kubus dan balok  

Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write 

Metode ceramah 

Hasil belajar rendah 

Penilaian Proses Belajar 

Pembelajaran Matematika  
KD. 4.2 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan volume kubus dan 
balok  

Tes Formatif Penilaian HasilBelajar 

Tes Formatif 

Hasil belajar ≥ 80 Penilaian Hasil Belajar 

Guru mendominasi PBM 

1. Siswa berfikir tentang penyelesaian 
masalah yang berkaitan dengan volume 
kubus dan balok 

2. Siswa berdiskusi tentang penyelesaian 
masalah yang berkaitan dengan volume 
kubus dan balok 

3. Siswa menuliskan kembali hasil 
pemikirannya tentang penyelesaian 
masalah yang berkaitan dengan volume  
kubus dan balok 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berfikir  
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2.4 Hipotesis Tindakan   
Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian tindakan kelas sebagai berikut: “Penerapan strategi pembelajaran 
Think-Talk-Write dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika pada pokok 
bahasan bangun ruang kubus dan balok siswa kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2013/2014”.  

 
 




