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ABSTRAK 

 

  

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

strategi pembelajaran Think Talk Write disertai modul hasil penelitian terhadap 

hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 

menggunakan Posstest Only Control Group Design. Variabel bebas berupa 

strategi pembelajaran Think Talk Write disertai modul hasil penelitian dan 

variabel terikat adalah hasil belajar biologi siswa.  Populasi penelitian adalah 

seluruh siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2011/2012.  Sampel pada penelitian adalah siswa kelas X.5 sebagai kelompok 

kontrol dan siswa kelas X.4 sebagai kelompok eksperimen. Teknik pengambilan 

sampel dengan menggunakan Cluster Random Sampling.  Teknik pengumpulan 

data dengan menggunkan teknik tes untuk hasil belajar ranah kognitif dan lembar 

observasi untuk hasil belajar ranah afektif serta psikomotor.  Teknik analisis data 

dengan menggunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran 

Think Talk Write disertai modul hasil penelitian berpengaruh nyata terhadap hasil 

belajar ranah afektif dan ranah psikomotor tetapi tidak berpengaruh nyata 

terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
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“EFFECT OF LEARNING STRATEGY THINK TALK WRITE WITH  

MODULE RESULT TOWARDS STUDENTS’ LEARNING 

ACHIEVEMENT OF CLASS X SMA NEGERI 2 SUKOHARJO 

ACADEMIC YEAR OF 2011/2012” 

 

 

Yuniar Prasasti* 

ABSTRACT 

 

 

  This research aims to find out the effect of the implementation of learning 

strategy Think Talk Write with module research results towards students’ 

learning achievement of the class X SMA Negeri 2 Sukoharjo academic year of 

2011/2012. 

 This study is a quasi-experimental studies which use Posstest Only Control 

Group Design. The independent variable in this research is the application of 

learning srategy, the Think Talk Write with module research results where as the 

dependent variable is students’ achievement in learning biology at 3 levels’. 

Namely, cognitive, affective and psychomotor. The population of the study is the 

entire of class X at SMA Negeri 2 Sukoharjo in academic year 2011/2012. The 

samples is taken upon control group and treatment group. The sample is taken by 

using Cluster Random Sampling method. The data are collected by using test (for 

cognitive achievement) where as for the affective and psychomotor aspects the 

data are taken by using observation methods. The obtained data that is analyzed 

by using t-test. 

 The result shows the implementation of learning strategy Think Talk Write 

with module research results has taken good effect towards students’ achievement 

in affective and psychomotor aspects, but has not on the cognitive achievement 

students in class X of SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kualitas pembelajaran di kelas dapat mempengaruhi kualitas hasil 

pendidikan. Fenomena yang sering dijumpai 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). Penggunaan metode 

konvensional tersebut menyebabkan siswa cenderung pasif. Siswa kurang mandiri 

dan cenderung bergantung pada guru untuk mendapatkan materi pelajaran. Proses 

pembelajaran konvensional secara umum juga didominasi oleh beberapa siswa, 

sedangkan siswa yang lain cenderung banyak diam. 

Permasalahan pada pembelajaran konvensional dapat diatasi dengan 

penerapan model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif merupakan 

pembelajaran yang mampu menarik perhatian siswa melalui pelibatan aktif siswa 

yang bersangkutan. Pembelajaran inovatif mampu membawa perubahan dalam 

proses belajar siswa karena siswa cenderung senang dengan pembelajaran yang 

memanfaatkan informasi dan teknologi yang terus berkembang. Berkaitan dengan 

hal tersebut, perlu dirancang suatu kegiatan belajar yang menarik bagi siswa 

(Isjoni, 2008: 7). Melalui pembelajaran inovatif diharapkan mampu meningkatkan  

kualitas peserta didik. 

Kualitas peserta didik yang dihasilkan menunjukan keberhasilan dalam 

suatu proses pembelajaran. Keberhasilan dalam proses belajar salah satunya dapat 

dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil belajar siswa mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Peningkatan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat digolongkan 

menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal meliputi 

lingkungan, metode ataupun strategi pembelajaran yang digunakan.  



Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Sanjaya, 2006: 126). Menurut Isjoni (2009) menambahkan strategi 

diartikan sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru-murid dalam 

mewujudkan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran mempunyai efek 

secara langsung terhadap tujuan dan pencapaian prestasi belajar siswa (Age 

Diseth, 2010: 671) 

Salah satu strategi pembelajaran yang inovatif yaitu strategi pembelajaran 

Think Talk Write. Think Talk Write adalah salah satu strategi pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kreatifitas dan hasil belajar siswa (Mohammad,2010). 

Strategi yang diperkenalkan oleh Huinker dan Laughlin ini pada dasarnya 

dibangun melalui berpikir, berbicara dan menulis (Yamin dan Ansari 2009). 

Penggunaan modul dalam proses pembalajaran dapat memberikan 

kemudahan bagi siswa dalam memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk 

representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi, objek-objek tersebut dapat 

berupa kejadian atau peristiwa, gambar maupun benda. Selain itu siswa dapat 

memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, 

dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Sehingga dapat mendukung 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Modul merupakan suatu paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Melalui penggunaan modul, 

siswa dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas di kelas 

dengan membaca modul yang disediakan dan melakukan diskusi dengan teman 

mengenai materi yang dibahas di bawah bimbingan guru. 

Modul hasil penelitian yang digunakan pada pembelajaran Biologi ini 

membahas mengenai identifikasi ruang lingkup Biologi, khususnya tentang 

pemecahan masalah melalui metode ilmiah, disertai dengan contoh hasil 

penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang uji kandungan timbal (Pb) dalam 

daun pada pohon Glodokan (Polyalthia longifolia) sebagai pohon peneduh di 

jalan Raya Slamet Riyadi dibandingkan dengan jalan sepi di jalan Sam Ratulangi. 



Penggunaan strategi pembelajaran think talk write (berpikir, berbicara dan 

menulis) disertai modul hasil penelitian sebagai salah satu sumber belajar dapat 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

THINK TALK WRITE  DISERTAI MODUL HASIL PENELITIAN TERHADAP 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN 

PELAJARAN 2011/2012” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Observasi yang dilakukan di SMA Negeri 2 Sukoharjo 

menunjukan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran biologi belum maksimal. 

Biologi merupakan matapelajaran yang bersifat hafalan dan menuntut pemahaman 

dalam setiap konsepnya. Kurang maksimalnya hasil belajar siswa disebabkan 

karena siswa sulit memahami konsep dalam materi pelajaran. Penggunaan strategi 

pembelajaran yang tepat penting dilakukan untuk pemecahan masalah di atas.  

Strategi pembelajaran Think Talk Write adalah salah satu strategi yang 

pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara dan menulis. sehingga 

pembelajaran ini diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar 

biologi siswa. 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan, bagaimana pengaruh strategi pembelajaran Think Talk 

Write yang disertai modul hasil penelitian terhadap hasil  belajar siswa? 

Subjek penelitian yang diambil adalah siswa  kelas X. Penelitian ini 

mengambil 3 kelas, dimana  kelas pertama sebagai kelas kontrol, kelas kedua 

sebagai kelas tryout, dan kelas ketiga sebagai kelas yang mendapat perlakuan 

berupa penerapan pembelajaran Think Talk Write. Objek penelitian yang diambil 

adalah SMA Negeri 2 Sukoharjo pada mata pelajaran biologi;  Standar 

Kompetensi (SK) 1, Mengidentifikasikan ruang lingkup Biologi sub pokok 

pemecahan masalah melalui metode ilmiah. 

 



C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai  adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi pembelajaran 

Think Talk Write disertai modul hasil penelitian terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo semester ganjil tahun ajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah perumusan masalah di atas diperoleh jawabannya, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Memudahkan siswa dalam meningkatkan hasil belajar Biologi, siswa 

merasa tertarik terhadap mata pelajaran biologi dan terus termotivasi untuk 

mencapai kompetensi-kompetensi dasar lainnya. 

2. Bagi Guru 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih model 

pembelajaran yang nantinya diterapkan dalam proses pembelajaran, memperbaiki 

sistem pembelajaran sehingga memberikn layanan yang terbaik bagi siswa, dan 

menciptakan suasana kelas yang saling menghargai nilai-nilai ilmiah dan 

peningkatan kemampuan guru bidang studi. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah dalam 

menciptakan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dinamis dan 

inovatif di lingkungan sekolah. 

4. Bagi Peneliti yang Lain 

Sebagai gambaran tentang model pembelajaran yang efektif dan dapat 

pula digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan strategi pembelajaran 

Think talk Write dsertai modul hasil penelitian terhadap hasil belajar siswa kelas 

X SMA Negeri 2 Sukoharjo dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penerapan strategi pembelajaran Think talk Write disertai modul hasil 

penelitian tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

ranah kognitif siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

2. Penerapan strategi pembelajaran Think talk Write disertai modul hasil 

penelitian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ranah 

afektif  siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

3. Penerapan strategi pembelajaran Think talk Write disertai modul hasil 

penelitian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ranah 

psikomotor siswa kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

 

B. IMPLIKASI 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

memberi pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran 

yang mengaktifkan siswa sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

C. SARAN 

1. Penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write dsertai modul hasil 

penelitian dalam meningkatkan hasil belajar kognitif  perlu untuk lebih 

dicermati. 

2. Guru mata pelajaran biologi dapat menerapkan strategi pembelajaran Think 

Talk Write dsertai modul hasil penelitian untuk meningkatkan hasil belajar 

afektif dan psikomotor siswa. 


