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ABSTRAK 

Dwitya Nadia Fatmawati. K4306022. PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE UNTUK MENINGKATKAN 

AKTIVITAS BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X-1 SMA AL ISLAM 1 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

September 2010. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran Biologi dengan penerapan strategi pembelajaran think talk 

write pada materi Pencemaran Lingkungan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian 

adalah siswa kelas X-I SMA Al Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2009/ 2010. 

Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa, tempat dan peristiwa 

berlangsungnya aktivitas pembelajaran, dan dokumentasi. Teknik dan alat 

pengumpulan data adalah dengan angket, observasi, dan wawancara. Validasi data 

menggunakan teknik triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis kualitatif. Prosedur penelitian adalah model spiral yang 

saling berkaitan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 

think talk write dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

biologi di kelas X-1 SMA Al Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010. 

Peningkatan aktivitas belajar siswa dapat dilihat melalui angket dan lembar 

observasi. Persentase rata-rata berdasarkan lembar observasi aktivitas siswa pra 

siklus sebesar 41,90%, siklus 1 sebesar 73,07% dan siklus 2 sebesar 87,23%. 

Hasil perhitungan angket pra siklus menunjukkan aktivitas siswa sebesar 70,49%, 

siklus 1 sebesar 73,83%, dan siklus 2 sebesar 77,96%.  Kesimpulannya bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa.  

 

 

Kata kunci: Strategi pembelajaran Think Talk Write, aktivitas belajar siswa, 

pembelajaran Biologi. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.  Latar Belakang 

 Kualitas pembelajaran di kelas dapat mempengaruhi kualitas hasil 

pendidikan. Fenomena yang sering dialami adalah bagaimana proses dan 

penerapan  di dalam kelas. Kebanyakan dalam proses pembelajaran guru 

memegang peran yang dominan, sehingga guru berfungsi sebagai sumber belajar 

dan pemegang otoritas tertinggi keilmuan (teacher centered). Pandangan 

semacam ini perlu diubah, guru hendaknya menerapkan variasi strategi 

pembelajaran dan menekankan agar peserta didik aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 Hasil observasi pada  pembelajaran Biologi di kelas X-1 SMA Al Islam 1 

Surakarta tahun ajaran 2009/2010 menunjukkan bahwa siswa yang mengantuk 

selama mengikuti pelajaran 14,63%, bertanya kepada teman 14,63%, bertanya 

kepada guru 12,19% dan membaca buku paket ketika diminta guru sebesar 

51,21%. Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, masalah pada kelas X-1 SMA 

Al Islam 1 Surakarta yang paling penting dan mungkin untuk dicarikan solusinya 

adalah rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi. 

 Sebagai tindak lanjut terhadap hasil observasi awal di kelas X-1 SMA Al 

Islam 1 Surakarta, maka dilakukan observasi lanjutan dengan menggunakan 

indikator aktivitas belajar siswa. Persentase siswa yang memperhatikan saat guru 

menjelaskan materi adalah 65,85%, menyatakan pendapat ketika diminta oleh 

guru 34,14%, bertanya kepada guru 21,95% dan 31,70% bertanya kepada teman 

ketika belum memahami materi. Siswa yang mendengarkan pada saat diskusi 

kelas  46,34%, membuat rangkuman 48,78%, memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru 36,58% dan mengingat materi yang telah disampaikan 

34,14%. Hasil observasi lanjutan menguatkan bahwa aktivitas belajar siswa di 

kelas X-1 SMA Al Islam 1 Surakarta masih kurang. 

 Akar masalah penyebab rendahnya aktivitas siswa adalah strategi yang 

digunakan dalam pembelajaran masih lebih banyak berpusat pada guru (teacher 
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centered) sehingga siswa bertindak sebagai obyek dalam pembelajaran. Hasil 

wawancara dengan guru menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang 

diterapkan adalah ceramah disertai tanya jawab. Penerapan metode ini belum 

dapat membuat siswa aktif dan komunikatif dalam menyampaikan pendapat 

selama pembelajaran berlangsung.  

  Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah 

teridentifikasi di kelas X-1 SMA Al Islam 1 Surakarta adalah menggunakan 

strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas belajar dan komunikasi di antara siswa adalah strategi 

think talk write (TTW). Penerapan strategi TTW dapat mendorong siswa untuk 

berfikir, aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, berkomunikasi dengan baik, siap 

mengemukakan pendapatnya, menghargai orang lain dan melatih siswa untuk 

menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan secara sistematis. Aktivitas 

siswa dalam pembelajaran yang dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi 

TTW adalah aktivitas melihat, berbicara, mendengarkan, menulis, mental, dan 

aktivitas emosional.   

  Melalui penerapan strategi think talk write dalam pembelajaran Biologi 

siswa diajak untuk berpikir melalui bahan bacaan berupa buku referensi secara 

individual kemudian membuat catatan kecil mengenai materi yang telah dibaca. 

Tahap ini dapat meningkatkan aktivitas melihat, mental serta menulis. Hasil 

bacaan dikomunikasikan dengan talk yaitu diskusi kelompok yang dapat 

meningkatkan aktivitas lisan siswa. Diskusi merupakan proses tatap muka 

interaktif dimana siswa menukar ide tentang persoalan dalam rangka pemecahan 

masalah, menjawab pertanyaan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atau 

membuat keputusan. Tahap terakhir dalam strategi ini adalah write yaitu 

mengkonstruksi pengetahuan hasil dari think dan talk secara individual yang dapat 

meningkatkan aktivitas menulis siswa.   

 Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas mengenai upaya untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan penelitian yang berjudul: 



 “PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE 

UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR BIOLOGI SISWA 

KELAS X-1 SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2009/ 

2010”. 

 

II. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran Biologi pada materi 

Pencemaran Lingkungan? 

 

   III. Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian yang berupa penelitian tindakan kelas adalah untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran  Biologi dengan 

penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write pada materi Pencemaran 

Lingkungan. 

 

    IV.  Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

A.  Peneliti 

1. Mengetahui pemecahan salah satu masalah dalam proses pembelajaran 

yaitu aktivitas siswa. 

2. Memberikan pengalaman jika kelak menjadi pendidik  mengenai strategi 

pembelajaran biologi yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

B. Guru 

1. Menambah khazanah pengetahuan mengenai strategi pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 



2. Mengetahui strategi pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai dengan  

materi  yang disampaikan sehingga dapat  memperbaiki dan meningkatkan 

pembelajaran di kelas. 

C. Siswa 

1. Mendapat suasana belajar yang menyenangkan. 

2. Mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

3. Dapat meningkatkan aktivitas belajar biologi.  

 

 

 

 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 

siklus dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi 

kelas X-1 SMA Al Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010.  

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut. 

b. Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi strategi 

pembelajaran dalam mengajar biologi. 

c. Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

Biologi di SMA Al Islam 1 Surakarta, yaitu aktivitas siswa dalam pembelajaran 

dapat ditingkatkan dengan penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write. 

 

C. Saran 

1. Bagi Guru 

a. Pelaksanaan penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write  memerlukan 

peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, oleh sebab itu hendaknya guru 

memantau aktivitas siswa selama kegiatan belajar berlangsung agar kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan efektif. 
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b. Guru diharapkan menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan dapat 

mengikutsertakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran agar aktivitas 

siswa meningkat.  

2. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti proses 

pembelajaran misalnya lebih aktif mencari informasi materi dari sumber-

sumber dari internet supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

b. Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok maupun pada 

saat presentasi kelompok. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana efektifitas strategi pembelajaran Think 

Talk Write dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa.   

 

 


