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ABSTRAK

DWI LISTIAWAN. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK 
TALK WRITE UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR 
BIOLOGI SISWA KELAS VIII D SMP NEGERI 22 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2012.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
biologi siswa  dengan penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write melalui 
peningkatan motivasi belajar.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) melalui penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas VIII D SMP Negeri 22 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 
Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya aktivitas pembelajaran, dan dokumentasi. Teknik dan alat
pengumpulan data adalah dengan menggunakan observasi, angket dan 
wawancara. Teknik analisa data dengan teknik analisis deskriptif. Validasi data 
dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 
melalui penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write dapat meningkatkan 
motivasi belajar biologi di kelas VIII D SMP Negeri 22 Surakarta. Hal ini 
didasarkan pada observasi, angket dan wawancara. Persentase rata-rata capaian 
tiap indikator berdasarkan pada lembar observasi motivasi belajar siswa prasiklus 
39,05%, siklus I 69,52%, dan siklus II 89,52%. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write dapat 
meningkatkan motivasi belajar biologi siswa kelas VIII D SMP Negeri 22 
Surakarta tahun ajaran 2010/2011.

Kata kunci : strategi pembelajaran Think Talk Write, motivasi belajar biologi



IMPLEMENTATION LEARNING STRATEGY THINK TALK WRITE  TO
IMPROVE STUDENT LEARN MOTIVATION  ON BIOLOGY CLASS 
VIII D SMP NEGERI 22 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2010/2011

Dwi Listiawan, Maridi, Riezky Maya P
Biology FKIP Sebelas Maret University

ABSTRACT

The purpose of this study was to increasing students motivation to study 
biology with implementation of Think Talk Write learning strategy through 
increased motivation to learn.

This research was a classroom action research through the 
implementation of Think Talk Write learning strategy. The research was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of four phases, namely 
planning, implementation actions (acting), observation, and reflection. The 
subject were students in grade VIII D SMP Negeri 22 Surakarta academic year 
2010/2011. The sources of data derived from teacher and student information, 
places and events of the ongoing learning activities, and documentation. The 
techniques and data collection tool used observation, questionnaires, and 
interviews. The data was analysized techniques with descriptive analysis 
techniques. The data validation used  triangulation techniques.

The result proved that the implementation of the classroom action 
research through the application of Think Talk Write learning strategy write 
could be improving the motivation of learning biology in grade VIII D SMP 
Negeri 22 Surakarta.. Based on observations, questionnaires and interviews. The 
percentage of each indicator is based on students motivation observation sheets, 
precycle 39,05%, first cycle 69,52% and second cycle 89,52%. Based on these 
results, it could be concluced that the implementation of Think Talk Write 
learning strategy was increasing the students motivation to learning Biology in 
grade VIII D SMP Negeri 22 Surakarta academic year 2010/2011.

Key words : learning strategy Think Talk Write, learn motivation on biology
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi. Hal tersebut merupakan masalah yang penting bagi setiap bangsa,

sehingga perlu mendapat perhatian, penanganan dan prioritas dari semua lapisan 

masyarakat baik dari pemerintah, keluarga dan pengelola pendidikan khususnya.

Fungsi pendidikan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan 

dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan serta karakteristik 

pribadinya kearah positif, baik bagi dirinya, dan lingkungannya. Bukan sekedar 

memberikan pengetahuan atau nilai-nilai keterampilan, tetapi mengembangkan 

apa yang secara potensial dan aktual telah dimiliki oleh peserta didik.

Proses belajar dilaksanakan oleh siswa sebagai peserta didik dan  

pembelajaran di sekolah dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik. Proses 

pembelajaran dirancang oleh guru mengikuti prinsip-prinsip belajar mengajar. 

Belajar mengajar merupakan kegiatan siswa dalam membangun makna atau 

pemahaman. Guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan 

otoritas atau haknya dalam membangun dan mengembangkan gagasannya. 

Tanggung jawab belajar berada pada diri siswa, tetapi guru bertanggung jawab 

untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung 

jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat.

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal dari siswa. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa, antara lain motivasi belajar dan kemampuan siswa. Faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa atau berasal dari 

rangsangan pihak luar. Faktor tersebut antara lain strategi pembelajaran dan 

interaksi sosial siswa. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara dua 

pihak, yaitu antara guru dan siswa. Interaksi antara komponen-komponen tersebut 

akan terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Peranan guru sangat 
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penting  dalam melakukan usaha untuk dapat menumbuhkan dan memberikan 

motivasi agar siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik.

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat diharapkan guru dapat 

menyampaikan pembelajaran dengan lebih interaktif, menarik, dan 

menyenangkan. Kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Peningkatan motivasi diharapkan dapat 

memperbaiki aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 22 Surakarta kelas VIII D 

didapatkan bahwa siswa cenderung kurang aktif saat mengikuti proses 

pembelajaran biologi, tidak mau bertanya walau ada materi yang belum dipahami, 

tidak menjawab pertanyaan apabila belum ditunjuk oleh guru. Metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran adalah 

ceramah dengan tanya jawab yang disertai pembuatan peta konsep oleh masing-

masing siswa. Siswa cepat merasa bosan dan kurang termotivasi mengikuti 

pembelajaran biologi, dan belum bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok

Hal ini menyebabkan siswa sulit memahami materi yang disampaikan, sehingga 

ketercapaian hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal, ini terlihat dari 18 

siswa (51%) masih mendapat nilai di bawah batas kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) SMP Negeri 22 Surakarta yaitu 62. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut guru perlu mengatasi permasalahan yang ada, salah satu caranya dengan 

menerapkan strategi pembelajaran baru yang dapat memotivasi siswa dan dapat 

memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas.

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi 

siswa adalah strategi think talk write. Melalui penerapan strstegi 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 dibaca. Talk yaitu diskusi kelompok yang 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 mengkonstruksikan hasil dari think dan talk secara individual.
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Penerapan strategi think talk write dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan motivasi karena siswa diajak untuk berfikir secara aktif, 

mendorong dan menyimak dengan hati-hati ide-ide yang dikemukakan siswa 

secara lisan dan tertulis, mempertimbangkan dan memberi informasi terhadap apa 

yang digali siswa dalam diskusi, serta memonitor, menilai, dan mendorong siswa 

untuk berpartisipasi secara aktif. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian dengan menerapkan 

strategi pembelajaran think talk write, untuk itu judul penelitian ini :

“PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE

UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI SISWA 

KELAS VIII D SMP NEGERI 22 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2010/2011”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah penerapan strategi 

pembelajaran think talk write dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

VIII D SMP Negeri 22 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi dengan 

penerapan strategi pembelajaran think talk write siswa kelas VIII D SMP Negeri 

22 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi siswa

a. Memberikan suasana belajar yang menyenangkan.

b. Meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran biologi.

c. Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran biologi.
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2. Bagi guru

a. Memperkaya khasanah pengetahuan guru mengenai alternatif

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa.

b. Menyajikan sebuah pilihan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang 

membutuhkan penyelesaian melalui penerapan pembelajaran think talk 

write.

3. Bagi peneliti

a. Mengetahui pemecahan salah satu masalah dalam proses pembelajaran 

yaitu motivasi siswa.

b. Memberikan pengalaman jika kelak menjadi pendidik mengenai strategi 

pembelajaran biologi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

4. Bagi sekolah

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka memperbaiki proses 

pembelajaran.

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan

proses pembelajaran pada tahap selanjutnya.
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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

biologi siswa kelas VIIID SMP Negeri 22 Surakarta tahun pelajaran 2010/ 2011 pada 

Pokok Bahasan Fotosintesis dapat ditingkatkan dengan penerapan strategi 

pembelajarn Think Talk Write.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan referensi dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka peningkatan 

motivasi belajar Biologi di SMP Negeri 22 Surakarta.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses pembelajaran 

pada pokok bahasan Fotosintesis digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar 

serta memberikan alternatif dalam memilih strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. 

C. SARAN

1. Kepada Siswa

a. Siswa harus meningkatkan motivasi dalam belajar.

b. Siswa hendaknya lebih aktif berpikir, bicara dan menulis dalam pembelajaran, 

tidak malu dalam menyampaikan pendapat atau idenya, menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru. 
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c. Siswa harus mencari, mempelajari serta memahami referensi atau buku 

pendamping selain buku wajib untuk memperluas pengetahuan dan 

mempermudah mendalami materi pelajaran.

2. Kepada Guru

a. Guru sebaiknya selalu memonitoring, menilai partisipasi siswa dalam diskusi,, 

memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi.  

b. Guru hendaknya lebih memberikan pengarahan atau motivasi kepada siswa dalam 

upaya memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk mendatangkan keterlibatan, 

dan menantang setiap siswa untuk berpikir.

3. Kepada Kepala Sekolah

Sekolah perlu memanfaatkan fasilitas pendukung proses pembelajaran yang ada

seperti laboratorium, LCD dan media yang tersedia secara maksimal sehigga tujuan 

pembelajaran dapattercapai dan tercipta suasana belajar yang nyaman dan 

menyenangkan bagi siswa.  
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