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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu usaha pembangunan sumberdaya 

manusia (SDM). Agar menjadi manusia yang baik dan berguna. Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, 

bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan 

beradab berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
1
 

Selain itu, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang dilakukan secara sadar oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang 

berlangsung disekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan siswa agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara baik 

dimasa yang akan datang.
2
 Melalui proses pendidikan siswa akan dididik dan 

dibentuk sesuai dengan keahliannya.  
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Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi 

manusia, melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 

sehingga dapat mengatasi masalah dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, 

hal ini sesuai dengan konsep Islam bahwa menuntut ilmu itu merupakan 

kewajiban bagi setiap orang khususnya kaum muslimin karena Allah SWT 

memprioritaskan kelebihan beberapa derajat untuk orang-orang yang berilmu. 

Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Mujaadilah ayat 

11 yaitu
3
 : 

 

                            

                        

                       

 
Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

 

Allah mengisyaratkan kepada kita dalam QS. Al-Mujaadilah ayat 11 

diatas, bahwa manusia harus senantiasa bekerja keras, baik dalam menuntut 

ilmu maupun bekerja mencari nafkah, hanya orang-orang yang berilmulah 

yang memiliki semangat kerja untuk meraih kebahagiaan hidup. Allah akan 
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mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang beriman dan berilmu, dalam 

kehidupan sehari-hari kita dapat menyaksikan orang yang rajin belajar dan 

bekerja hidupnya sukses dan berprestasi, sedangkan orang yang malas dan 

tidak memiliki ilmu hidupnya susah dan selalu gagal. Pentingnya memiliki 

ilmu pengetahuan dan semangat bekerja keras, sebab hanya dengan ilmu yang 

bermanfaat dan amal yang bergunalah manusia akan mendapatkan 

kebahagiaan hidup, baik didunia maupun diakhirat. 

Pemahaman siswa bisa di pengaruhi oleh model pembelajaran yang di 

gunakan guru dalam proses pembelajaran ekonomi. Pemahaman yaitu 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu 

itu di ketahui.
4

 Pemahaman merupakan kemampuan siswa agar dapat 

menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas kembali pelajaran ekonomi di 

sekolah yaitu tentang sistem ekonomi. Sebagaimana yang disebutkan oleh 

Nana Sudjana pemahaman dapat di bedakan kedalam tiga kategori yaitu; 

pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang 

terkandung di dalamnya, pemahaman penafsiran misalnya memahami grafik, 

menghubungkan dua konsep yang berbeda, dan membedakan yang pokok dan 

bukan pokok, dan pemahaman ekstrapolasi yakni kesanggupan melihat di 

balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu atau memperluas 

wawasan.
5
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Studi sosial merupakan kajian sistematis dan terkoordinasi yang 

bersumber pada disiplin ilmu-ilmu sosial, antara lain geografis, sejarah, 

ekonomi, antropologi, politik, hokum, sosiologi dan agama. Sasaran IPS 

terlebih lagi ekonomi lebih diarahkan pada arti praktis dalam mencari 

alternatif pemecahan masalah yang di bahas, maka dengan pembelajaran 

ekonomi ini di harapkan dapat membantu guru dalam mengembangkan 

kemampuannya untuk membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan 

informasi yang cukup sebagai warga yang demokratis dalam dunia yang 

berbeda. Oleh karena itu, guru yang belajar tentang ekonomi, perlu 

mengetahui kondisi masyarakat yang nyata (di lapangan), kemudian 

menganalisis hasil lapangan di ruangan untuk perkembangan berikutnya.  

Berdasarkan kenyataan menunjukkan bahwa pelajaran ekonomi kurang 

di minati oleh sebagian siswa. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran di kelas, 

siswa kurang tertarik dengan materi yang di ajarkan, kurang bertanya dan 

kurang mengajukan idea atau pendapatnya mengenai pelajaran tersebut.Materi 

pada mata pelajaran ekonomi merupakan materi yang bersifat hafalan yang 

memerlukan pemahaman siswa. Materi yang bersifat hafalan menyebabkan 

siswa menjadi kurang aktif. Mereka pada umumnya menhgafal materi tersebut 

sehingga materi itu akan cepat hilang dari ingatan mereka.  

Memperhatikan pentingnya siswa mempunyai kemampuan dalam 

memahami pembelajaran yang akan diajarkan maka dipelukan usaha dari guru 

antara lain adalah memberikan model pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran ekonomi. Adanya penggunaan model pembelajaran yang tepat 
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dan sesuai dengan kondisi siswa di dalam kelas tentunya siswa akan terlibat 

secara aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pencapaian tujuan 

pembelajaran dapat tercapai jika siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Salah satu cara agar siswa paham terhadap materi pelajaran yang di sampaikan 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW).
6
 

Penerapan model Think Talk Write dituntut agar siswa berfikirsecara 

mandiri (membuat hipotesis) dan mengungkapkan hasil pemikirannya melalui 

diskusi kelompok. Siswa akan terbiasa untuk bekerja sama,berdiskusi dan 

berinteraksi dengan teman kelompoknya masing-masing. Adanya keragaman 

kemampuan teman kelompoknya dalam mengerjakan tugas maka siswa dapat 

saling bertukar pendapat dan ide sehingga semakin mudah dalam memahami 

materi yang diajarkan oleh guru. Selain itu model pembelajaran Think Talk 

Write dapat melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke bentuk tulisan 

secara sistematis sehingga siswa akan lebih memahami materi dan membantu 

siswa untuk mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk tulisan.
7
 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru, bahwasannya peneliti mendapati bahwa 

guru dalam pembelajaran ekonomi telah menggunakan model pembelajaran 

seperti ceramah, tanya jawab, dan penugasan, namun pemahaman siswa masih 

kurang baik,  yang dapat di lihat pada gejala-gejala sebagai berikut:  
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1. Masih ada siswa yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya kepada 

guru dan teman.  

2. Masih ada siswa yang tidak bisa menjelaskan materi dengan kata-katanya 

sendiri.  

3. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya saat proses pembelajaran.  

Berdasarkan penjelasan dan gejala-gejala di atas, peneliti tertarik untuk 

menerapkan pembelajaran model Think Talk Write (TTW) untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dengan melakukan penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Model Cooperative Learning TypeThink Talk Write (TTW) 

terhadap PemahamanSiswapada Mata Pelajaran Ekonomi Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kesalahanpahaman dalam memahami judul 

penelitian ini, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah yang ada pada 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Pembelajaran kooperatif 

Slavin dalam Suyatno mendefinisikan, “Belajar kooperatif adalah 

suatu tipe pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang, 

dengan struktur kelompok heterogen.
8
 

Jadi, pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran 

dengan cara berkelompok untuk bekerja saling membantu mengkonstruksi 

konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri.  
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2. Model Cooperative Learning TypeThink Talk Write (TTW) 

Menurut Huiker & Laughlin model Think Talk Write pada 

dasarnya dibangun melalui berpikir (Think), berbicara (Talk), dan menulis 

(Write), jadi Model Think Talk Write adalah suatu model pembelajaran 

yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman 

dan kemampuan komunikasi siswa.
9
 

Dengan demikian pembelajaran Think Talk Write  adalah 

pembelajaran yang dimulai dengan berpikir melalui bacaan, hasil 

bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi dan kemudian buat 

hasil presentasi.  

3. Pemahaman 

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari beberapa segi. Pemahaman merupakan jenjang 

kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau 

hafalan.
10

 

Jadi, pemahaman adalah kemampuan siswa agar dapat 

menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas kembali pelajaran ekonomi di 

sekolah yaitu tentang materi sistem ekonomi.  
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C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka 

permasalahan yang mengintari penelitian ini adalah: 

1. Pemahaman siswa belum maksimal dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2. Pengaruh model Cooperative Learning Type Think Talk Write (TTW) 

terhadap pemahaman siswa.  

3. Strategi yang diterapkan guru belum berpengaruh maksimal terhadap 

pemahaman siswa. 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi 

permasalahan ini lebih fokuskan kepada pengaruh ModelCooperative 

Learning Type Think Talk Write(TTW)terhadap pemahamansiswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru pada materi sistem ekonomi.  

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh model Cooperative 

Learning Type Think Talk Write (TTW) terhadappemahaman siswa pada mata 

pelajaran ekonomi?” 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model Cooperative Learning 
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TypeThink Talk Write (TTW) terhadappemahaman siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru.  

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan model pembelajaran siswa. 

2. Bagi pihak yayasan, kepala sekolah, guru bidang studi dan SMAN 3 pada 

umumnya bisa dijadikan sebagai referensi baru untuk mengembangkan 

model pembelajaran terutama bidang studi ekonomi. 

3. Bagi akademik diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan 

menambah perbendaharaan serta dapat bermanfaat bagu adik-adik tingkat 

sebagai penambah informasi. 

4. Bagi penulis, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) 

kependidikan Islam UIN SUSKA Riau dan dapat menambah pengalaman 

mengenai masalah yang berhubungan dengan model pembelajaran. 

 

 

 


