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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE 

BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA DALAM PEMBELAJARAN  

BIOLOGI KELAS X-8 SMA NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011. 

 

Dwi Untari Ningsih, Slamet Santosa, Bowo Sugiharto )* 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dalam pembelajaran biologi melalui penerapan strategi pembelajaran 

Think Talk Write Berbasis Kontekstual siswa kelas X-8 SMA Negeri 1 Sukoharjo 

tahun pelajaran 2010/2011. Keterampilan proses sains siswa perlu dibangun dan 

dikembangkan untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif antara guru 

dengan siswa. Dalam hal ini siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak ditemukan pembelajaran 

yang bersifat konvensional, dimana sistem penyampaiannya lebih banyak 

didominasi oleh guru, sedangkan siswa cenderung diam dan secara pasif 

menerima materi pelajaran. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya 

keterampilan proses sains  siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi 

pembelajaran yang tepat dan sesuai. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan yaitu Think Talk Write Berbasis Kontekstual. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

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

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

adalah siswa kelasX-8 SMA Negeri 1 Sukoharjo 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 angket, observasi, dan wawancara. Validasi data 

dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 

melalui penggunaan strategi pembelajaran Think Talk Write Berbasis Kontekstual 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran biologi. 

Hal ini didasarkan pada hasil angket, observasi dan wawancara. Persentase rata-

rata capaian setiap indikator berdasarkan lembar observasi keterampilan proses 

sains siswa prasiklus sebesar 62,25%, siklus 1 sebesar 77,08% dan siklus 2 

sebesar 82,25%. Hasil perhitungan berdasarkan angket keterampilan proses sains 

siswa prasiklus sebesar 65,02%, siklus 1 sebesar 70,69%, dan siklus 2 sebesar 

77,55%. Kesimpulannya bahwa penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write 

Berbasis Kontekstual dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa.  

 

Kata kunci: Strategi pembelajaran Think Talk Write, pembelajaran kontekstual, 

keterampilan proses sains siswa.  
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IMPLEMENTATION OFTHINK TALK WRITE STRATEGY BASED ON 

CONTEXTUAL LEARNING TO IMPROVE BIOLOGI’S SCIENCE SKILL 

PROCESSTOWARDS STUDENTS OF CLASS X-8 SMA SMA NEGERI 1 

SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2010 / 2011. 

 

Dwi Untari Ningsih, Slamet Santosa, Bowo Sugiharto )* 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to improve biologi’s  science skill process towards 

students in grade of X-8 of SMA Negeri 1 Sukoharjo by implementation of Think 

Talk Write strategy based on contextual learning. Science skill process needs to be 

built and developed to create an atmosphere of interactive learning between 

teachers and students. In this case students are required to take an active role in 

the learning process. But in reality, there are still many lessons to be conventional, 

where the delievery system more dominated by the teacher, while students tend to 

be silent and passively accept the subject matter. This can impact on student’s 

science skill process. Therefore, required an appropriate learning strategy. One 

strategy of learning that can be used is Think Talk Write Based on Contextual. 

This research belongs to Classroom Action Research. Qualitative research 

paradigm is used as an approach to view all the obtained data.This Classroom 

Action Research is performed and consist of 3 cycles. Each cycles consist of four 

stages namely planning, implementation, observation, and reflection. Data for 

each cycle were gathered by using 3 kinds of data collection procedures, 

questionnaires, observations, and interviews. All the obtained data then were 

analyses descriptively to ascertain whether the applications of Classroom Action 

Research is considered as effective or otherwise.  

The results proved thatby implementing Think Talk Writestrategy based on 

contextual learningtowards students of class X-8 SMA Negeri 1 Sukoharjo 

academic year 2010/2011 has given a good effect.According to the observation of 

student activities indicators is rise from  62,25% to the 77,08% during the 1
st
 

Cycle and rise up to 82,25% during the last Cycle. As compare to the previous 

observation the result of the question naire upon the same indicators is rise 

from65,02% to the 70,69%during the 1
st
Cycle and ended with77,55 % during the 

last Cycle. Yet it can be concluded that the application of Think Talk Write 

strategy based on contextual learning could improve the science skill process. 

 

 

Key words: Think Talk Write, Contextual, Science Skill Process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor yang paling esensial yang dapat berpengaruh 

terhadap kualitas pembelajaran di sekolah, oleh karena itu, pengembangan 

pembelajaran terus dikembangkan yang salah satunya adalah melalui inovasi 

pembelajaran kontekstual yang ditujukan untuk meningkatkan dan memperbaiki 

mutu pendidikan disekolah.  Kajian IPA terutama biologi bukan hanya pada 

penguasaan berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Tantangan bagi guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang memberikan banyak pengalaman belajar secara langsung dan 

berorientasi pada pemecahan masalah. Belajar akan lebih bermakna jika siswa 

mengalami yang dipelajari, bukan sekedar mengetahui. 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan perubahan 

tingkah laku. Belajar memerlukan kegiatan berpikir dan berbuat untuk 

mewujudkan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran sains 

terutama biologi masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan 

kegiatan berpusat pada guru (teacher centered). Guru menjelaskan materi hanya 

sebatas produk dan sedikit proses. 

Proses pembelajaran melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang 

perlu dilakukan oleh siswa untuk memperoleh hasil belajar yang baik. 

Kesempatan untuk melakukan kegiatan dan perolehan hasil belajar ditentukan 

oleh pendekatan yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

tersebut. Suatu prinsip untuk memilih pendekatan pembelajaran ialah belajar 

melalui proses mengalami secara langsung untuk memperoleh hasil belajar yang 

bermakna. Proses tersebut dilaksanakan melalui interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Siswa diharapkan  termotivasi dan senang melakukan kegiatan 

belajar yang menarik dan bermakna bagi dirinya. Peranan pendekatan belajar 

mengajar sangat penting dalam kaitannnya dengan keberhasilan belajar. 



2 

 

Mutu pendidikan juga sangat ditentukan oleh keterampilan yang 

digunakan para guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Ketepatan dalam menggunakan keterampilan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru akan dapat membangkitkan semangat belajar siswa sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pembelajaran yang lebih dominan 

berpusat pada guru kurang memberikan pengalaman kepada siswa  untuk 

mengembangkan keterampilan proses, akibatnya siswa tidak memiliki 

keterampilan proses yang memadai. 

Hasil observasi pada pembelajaran biologi di kelas X-8 SMA Negeri 1 

Sukoharjo menunjukkan adanya beberapa gejala yang mengindikasikan bahwa  

keterampilan proses sains siswa rendah. Hal ini diindikasikan dengan tidak adanya 

siswa yang bertanya hal-hal yang belum jelas kepada teman saat diskusi, terdapat 

15 siswa yang belum mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber belajar, hampir 

semua siswa masih terpaku pada buku paket, tidak ada siswa yang mengajukan 

pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan, ada 25 siswa yang tidak 

mencatat penjelasan atau kesimpulan dari guru,  serta rendahnya kemampuan 

siswa untuk melakukan suatu praktikum. Akar masalahnya adalah pembelajaran 

lebih didominasi oleh guru sehingga siswa berperan sebagai objek pembelajaran. 

Akibatnya kurang memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengembangkan 

keterampilan proses. 

Penyebab rendahnya keterampilan proses sains siswa kelas X-8 SMA 

Negeri 1 Sukoharjo antara lain adalah penggunaan strategi pembelajaran yang 

kurang mengembangkan keterampilan proses sains, oleh sebab itu diperlukan 

strategi yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa yaitu salah 

satunya dengan menggunakan strategi pembelajaran Think Talk Write Berbasis 

Kontekstual. 

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah 

teridentifikasi di kelas X-8 SMA  Negeri 1 Sukoharjo adalah menggunakan 

strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk lebih terampil dalam 

proses pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan 
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untuk meningkatkan keterampilan proses sains  siswa adalah strategi Think Talk 

Write (TTW). 

Penerapan strategi TTW diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa yang dapat ditunjukkan dengan 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. 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. 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 (Yamin dan Ansari, 2009). 

Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat 

karena dengan melakukan keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya. 

Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mungkin 

mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusuan, atau 

perakitan alat. Keterampilan sosial dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi 

dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

keterampilan proses, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan. Kegiatan 

pembelajaran, sebaiknya guru tidak hanya menyampaikan konsep dan teori saja, 

tetapi juga menekankan  pada keterlibatan siswa pada proses belajar aktif.  

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan tujuh 
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komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian autentik. 

Berdasarkan uraian di atas maka akan di bahas upaya untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa dengan judul : “PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE (TTW) BERBASIS KONTEKSTUAL 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS X-8 SMA NEGERI 1 

SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011”. 

 

B. Perumusan masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah penerapan strategi 

pembelajaran Think Talk Write Berbasis Kontekstual dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran biologi siswa kelas X-8 

SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2010/2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dalam proses pembelajaran Biologi dengan penerapan strategi 

pembelajaran Think Talk Write Berbasis Kontekstual pada kelas X-8 SMA Negeri 

1 Sukoharjo tahun pelajaran 2010/2011.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Guru: 

a. Sebagai bahan masukan atau saran untuk memilih alternatif pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains.   

b. Memberikan masukan pada calon guru agar lebih memperhatikan 

masalah-masalah yang terkait dalam pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar. 
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2. Bagi Siswa: 

a. Memberi masukan bagi para siswa untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran yang berbasis kontekstual.  

b. Melatih keterampilan proses sains siswa.  

c. Memberikan suasana pembelajaran yang baru bagi siswa. 

3. Bagi Sekolah dan Instansi lain:  

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penyusunan program   

peningkatan keterampilan proses pembelajaran biologi pada tahap 

selanjutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

  

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

proses sains siswa kelas X-8 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2010/ 2011 

dapat ditingkatkan dengan penggunaan strategi pembelajaran Think Talk Write 

Berbasis Kontekstual. 

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan kajian teori serta melihat hasil penelitian ini, akan 

disampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis 

dalam upaya meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai: 

a. Dasar referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian 

mengenai masalah keterampilan proses sains siswa. 

b. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai arti 

pentingnya penerapan strategi maupun metode pembelajaran yang bervariasi 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran 

Biologi di SMA Negeri 1 Sukoharjo. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Sukoharjo, yaitu dengan penerapan 

strategi pembelajaran Think Talk Write Berbasis Kontekstual untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di kelas X-8 SMA Negeri 1 

Sukoharjo,maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain: 
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1. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya mengembangkan proses pembelajaran dengan 

memberikan lebih banyak lagi pengalaman nyata pada siswa seperti 

memberi kesempatan kepada siswa dalam melakukan kegiatan yang 

berhubuyngan dengan kehidupan sehari-hari. 

b. Guru hendaknya mengembangkan keterpaduan proses pembelajaran 

melalui pengembangan materi pelajaran, mengaitkan antar konsep dalam 

biologi atau bidang studi lain, maupun kehidupan lingkungan sekitar. 

c. Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipakai sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. 

d. Guru hendaknya lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan 

serta dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan. 

2. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya mempunyai kemampuan mengkomunikasikan atau 

menularkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki kepada siswa lain. 

b. Siswa hendaknya mengembangkan kemampuan dalam berdiskusi dan 

membentuk kerjasama tim dalam diskusi. 

c. Siswa hendaknya tidak hanya mengandalkan penjelasan dari guru tetapi 

juga harus berusaha mengembangkan pengetahuannya sendiri sehingga 

siswa akan lebih mudah. 

 

 

 

 

 


