
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pemahaman 

a. Pengertian Pemahaman 

Kunandar mengatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan demikian, memahami adalah 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagau 

aspek.
11

 Pemahaman menurut Benyamin S. Bloom adalah kemampuan 

untuk mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.
12

 

Menurut Sudaryono, pemahaman yaitu kemampuan seseorang 

untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu di ketahui.
13

 

Menurut Anas Sudijono, bahwa pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami setelah sesuatu itu di 

ketahui dan ingat.
14

 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami, 

mengingat pengetahuan yang telah di ajarkan.  
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b. Pengukuran Pemahaman  

Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar, misalnya siswa dapat menjelaskan dan memaknai dengan 

bahasanya sendiri atas apa yang di pelajarinya.
15

 Salah satu tujuan 

penilaian adalah untuk mengukur tingkat pemhaman atas materi yang 

baru saja di berikan.
16

 Penilaian yang di laksanakan di sekolah di 

lakukan dalam bentuk ujian harian.
17

 

Hasil ujian dapat di nilai yang di nyatakan dalam bentuk symbol-

simbol tertentu. Angka-angka hasil penilaian itu selanjutnya diubah 

menjadi nilai-nilai melalui proses tertentu. Penggunaan simbol untuk 

menyatakan nilai-nilai hasil tes itu ada yang tertuang dalam bentuk 

angka dengan rentangan antara 0 sampai dengan 10, antara 0 sampai 

dengan 100, dan ada pula yang menggunakan symbol huruf, yaitu 

A,B,C,D dan F (F=Fail=gagal).
18

 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa untuk mengetahui pemahaman siswa dapat di lihat dari hasil 

belajar siswa dalam bentuk ujian harian seperti latihan, ulangan, ujian 

semester, dan lain-lain.  
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c. Indikator Pemahaman  

Menurut Agoes Soejanto, pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:  

1) Mampu menerjemah  

2) Mampu menafsirkan dan mendeskripsikan secara verbal 

3) Pemahamn ekstrapolasi 

4) Mampu membuat estimasi, pemahaman ini umumnya mendapat 

penekanan dari proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk 

memahami atau mengerti apa yang di kerjakan, mengetahui apa 

yang sedang di komunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya 

serta menghubungkannya dengan hal lain.
19

 

 

Menurut Wina Sanjaya mengatakan pemahaman memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:  

1) Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan.. 

2) Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi 

berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep. 

3) Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan. 

4) Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel. 

5) Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi.
20

 

 

Menurut Daryanto, Indikator Pemahaman dapat dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

1) Meterjemahkan 

Pengertian menterjemahkan disini bukan hanya pengalihan 

arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain tetapi Dapat 

juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model 

simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. 

 

 

                                                             
19

Agoes Soejanto, Bimbingan Kearah Kita Belajar Yang Sukses, Jakarta: Rineka Cipta, 

2005, hlm, 29 
20

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP, 

Jakarta: Kencana, hlm, 45 



 

 
 

13 

2) Menginterprestasikan/Menafsirkan 

Menginterprestasi ini lebih luas dari pada menterjemahkan. 

Menginterprestasikan adalah kemampuan untuk mengenal dan 

memahami ide-ide utama suatu komunikasi. 

3) Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, 

ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan 

ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang 

tertulis, dapat Membuat ramalan tentang konsekuensi atau 

memperluas persepsi masalahnya.
21

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa 

untuk mengetahui tingkat pemahaman dapat di lakukan tes 

menurut daryanto yang meminta siswa untuk menterjemahkan, 

menafsirkan, dan mengekstrapolasikan pada materi sistem 

ekonomi.  

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman 

Faktor yang mempengaruhi pemahaman atau keberhasilan 

belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1) Faktor internal (dari diri sendiri) terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a) Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi: keadaan panca indera 

yang sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau 

perkembangan yang tidak sempurna. 

b) Faktor psikologis, meliputi: keintelektualan (kecerdasan), 

minat, bakat, dan potensi prestasi yang di miliki. 

c) Faktor pematangan fisik atau psikis. 
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2) Faktor eksternal (dari luar diri) terbagi menjadi empat, yaitu: 

a) Faktor sosial meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat. 

b) Faktor budaya meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kesenian. 

c) Faktor Lingkungan fisik meliputi: fasilitas rumah dan sekolah. 

d) Faktor lingkungan spiritual (keagamaan). 

2. Model Pembelajaran Cooperative Learning Type Think Talk Write 

(TTW) 

a. Model Cooperative Learning ( Pembelajaran Kooperatif ) 

Menurut H. Karli dan Yuliartiningsih, dalam hamdani 

menyatakan bahwa metode pembelajaran kooperatif adalah suatu 

strategi mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama 

dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja 

sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau 

lebih. Keberhasilan kerja sangat dipengaruhi keterlibatan setiap 

anggota kelompok itu sendiri.  

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.
22
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Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) sesuai dengan 

fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan 

dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, 

pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan kenyataan seperti itu, 

belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan 

untuk saling berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, tugas, 

tanggung jawab. Saling membantu dan berlatih berinteraksi-

komunikasi-sosialisasi karena kooperatif adalah miniature dari hidup 

bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. 

Jadi, tipe pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran 

dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 

mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. 

Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-

partisipasif), tiap anggota kelompok terdiri atas 4-5 orang, siswa 

heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol dan fasilitasi, 

dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau hasil 

presentasi. 

b. Think Talk Write 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari berbagai macam dan 

salah satunya tipe Think Talk Write. Tipe yang diperkenalkan oleh 

Huiker & Laughlin ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir 

(Think), berbicara (Talk), dan menulis (Write), jadi Model Think Talk 
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Write adalah suatu model pembelajaran yang diharapkan dapat 

menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan kemampuan 

komunikasi siswa. Alur kemajuan model Think Talk Write dimulai dari 

keterlibatan siswa dalam berfikir atau berdialog dengan dirinya sendiri 

setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide 

(Sharing) dengan temannya sebelum. Suasana seperti ini lebih efektif 

jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan 3-5 orang. Dalam 

kelompok ini siswa diminta membaca, membuat catatan kecil, 

menjelaskan, mendengarkan dan membagi ide bersama teman 

kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.
23

 

Aktivitas pertama yang dilakukan, yaitu aktivitas berfikir 

(Think). Dapat dilihat dari proses suatu teks ekonomi atau berisi cerita 

ekonomi kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca. Dalam 

membuat atau menulis catatan siswa membedakan dan mempersatukan 

ide yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian menerjemahkan 

kedalam bahasa sendiri, membuat catatan berarti menganalisiskan 

tujuan isi teks dan matematika bahan-bahan yang ditulis. Selain itu, 

belajar rutin membuat/menulis catatan membaca merangsang aktivitas 

berfikir sebelum, dan setelah  setelah membaca. Membuat catatan 

mempertinggikan pengetahuan siswa, bahkan meningkatkan 

keterampilan berfikir dan menulis. 
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Setelah melakukan berpikir (Think), selanjutnya melakukan 

aktivitas berbicara (Talk). Talk yaitu komunikasi dengan menggunakan 

kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Face berkomunikasi (Talk) 

pada model ini memungkinkan siswa untuk terampil berbicara. Pada 

umumnya menurut Huinker dan Lauglin berkomunikasi dapat 

berlangsung secara alami, tetapi menulis tidak. Proses komunikasi 

dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Secara alami dan mudah 

proses komunikasi dapat dibangun di kelas dan dimanfaatkan sebagai 

alat sebelum menulis. Selain itu, berkomunikasi dalam suatu diskusi 

dapat membantu kolaborasi dan meningkatkan aktivitas belajar dalam 

kelas. Oleh karena itu keterampilan berkomunikasi dapat mempercepat 

kemampuan siswa mengungkapkan idenya melalui tulisan. Selanjutnya 

berkomunikasi atau dialog baik antar siswa maupun dengan guru dapat 

meningkatkan pemahaman. Hal ini bisa terjadi karena ketika siswa 

diberi kesempatan untuk berbicara atau berdialog. Sekaligus 

mengkontruksi berbagai ide untuk dikemukakan melalui dialog.
24

 

Aktivitas yang terakhir yaitu menulis (Write). Write yaitu 

menulis hasil diskusi/dialog  pada lembar kerja yang disediakan. 

Aktivitas menulis berarti mengkontruksi ide, Karena setelah berdiskusi 

antar teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. 

Menullis dalam ekonomi membantu merealisasikan salah satu tujuan 
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pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. 

Aktivtas menulis akan membantu siswa dalam membuat hubungan dan 

juga memungkinkan guru melihat pengembangan konsep siswa. 

Aktivitas menulis siswa bagi gurudapat memantau kesalahan siswa, 

miskonsepsi, dan konsepsi siswa terhadap ide yang sama.
25

 

Oleh karena itu, dengan melihat gambaran tersebut di atas 

peneliti memberikan pengertian Think Talk Write yaitu: 

1) Think, siswa secara individual membaca, memikirkan 

kemungkinan jawaban (Strategi penyelesaian), membuat catatan 

apa yang telah dibaca, baik itu berupa apa yang diketahuinya, 

maupun langkah-langkah penyelesaian dalam bahasanya sendiri 

dari bahan pembelajaran yang disajikan. 

2) Talk, siswa mengkomunikasikan hasil kegiatan membacanya pada 

tahap melalui diskusi dalam kelompoknya yang terdiri 4-6 siswa. 

3) Write, siswa secara individual menulis hasil diskusi berdasarkan 

pemikiran dan bahasa masing-masing. 

Jadi, model pembelajaran Think Talk Write ini adalah dimulai 

dengan berpikir melalui bahan bacaan (menyimak, mengkritisi, dan 

alternative solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan prestasi, 

diskusi dan kemudian buat laporan hasil presentasi. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

model Think Talk Write adalah sebagai berikut : 
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1) Guru membagi teks bacaan berupa lembaran aktivitas siswa serta 

prosedur pelaksanannya. 

2) Siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 

individual, untuk dibawa keforum diskusi (Think) 

3) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk 

membahas isi catatan (Talk). Guru berperan sebagai mediator 

lingkungan belajar.  

4) Siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan sebagai hasil 

kolaborasi (Write).
26

 

Pendapat lain mengatakan bahwa berdasarkan pengertian tipe 

pembelajaran Think Talk Write, maka yang menjadi langkah-

langkahnya adalah:
27

 

1) Informasi, 

2) Kelompok (membaca, mencatat, menandai) 

3) Presentasi 

4) Diskusi  

5) Melaporkan. 

Adapun kelebihan dari model Think Talk Write sebagai berikut : 

1) Dapat melatih siswa untuk berfikir secara logis dan sistematis 

2) Melatih siswa menuangkan ide dan gagasannya dari proses 

pembelajarannya dalam sebuah tulisan yang ditulisnya sendiri. 

                                                             
26

Ibid, hlm. 90 
27

Ibid, hlm. 94 



 

 
 

20 

3) Melatih siswa untuk mengemukakan ide secara lisan dan tulisan 

secara baik dan benar. 

4) Dapat mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi dalam proses 

belajar mengajar. 

5) Melatih siswa untuk mengkonstruksikan sendiri pengetahuan 

sebagai hasil kolaborasi. 

6) Melatih siswa untuk berfikir secara mandiri sehingga dia mampu 

menemukan jawaban problem yang dihadapinya dikemudian hari. 

7) Memupuk keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat, 

karena ia harus mempersentasekan sendiri hasil belajarnya. 

Adapun kelemahan dari strategi Think Talk Write ini sebagai 

berikut: 

1) Bagi siswa yang lambat dalam befikir akan mengalami kesulitan 

dalam mengikuti pembelajaran seperti ini. 

2) Siswa yang kurang mampu dalam menuangkan pikiran  dalam 

tulisannya, akan mengalami hambatan tersendiri. 

3) Adanya siswa yang malas berfikir untuk menemukan sesuatu. Oleh 

karena itu, guru harus senantiasa mendorong anak sehingga dapat 

berfikir secara cermat dan tepat.
28

 

3. Sistem Ekonomi 

Terjadinya kelangkaan dalam sumber daya ekonomi yang 

menimbulkan masalah ekonomi akan melahirkan tindakan untuk 
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memecahkannya. Suatu Negara memiliki cara tersendiri dalam 

memecahkan permasalahan ekonomi negaranya. Cara tersebut dikenal 

dengan sistem ekonomi. 

Secara sederhana, definisi sistem ekonomi dapat diartikan sebagai 

cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-

keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakanya dalam 

rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Oleh karena itu, 

fungsi sistem ekonomi adalah untuk menjawab masalah kelangkaan dan 

masalah pokok ekonomi. Terdapat lima sistem ekonomi yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan situasi kondisi dan ideology  Negara yang 

bersangkutan. Kelima sistem ekonomi tersebut, yaitu sistem ekonomi 

tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, sistem 

ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. 

a. Sistem Ekonomi Tradisional 

Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang 

dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi 

yang sederhana dan terbatas. 

Beberapa karakteristik sistem ekonomi tradisional, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari 

keuntungan. 

2) Skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri. 
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3) Kelebihan produksi ditukarkan (barter) dengan produksi dari unit 

ekonomi lain. 

4) Pembagian kerja umumnya masih sangat terbatas dan hanya 

dilakukan atas dasar turun-menurun. Contohnya keluarga petani 

biasanya dilarang untuk mengembangkan keahliannya di semua 

bidang non-pertanian karena dalam sistem perekonomian 

tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan 

perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban 

umum. Masalah apa (what) dan berapa, bagaimana (how) dan 

untuk siapa (for how) barang diproduksi sebagai kegiatan ekonomi 

semuanya diatur oleh masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi 

ini tidak dapat diharapkan untuk membangun perekonomian 

modern. 

Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi 

tradisional. 

1) Kelebihan sistem ekonomi tradisional 

a) Tidak ada persaingan tidak sehat dibidang ekonomi karena 

pada diri mereka terlekat rasa persaudaraan. 

b) Mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. 

c) Jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sendi kehidupan 

ekonomi berjalan sesuai tradisi. 

2) Kekurangan sistem ekonomi tradisional 

a) Efisiensi dan efektivitas kurang karena bersifat tradisional. 
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b) Tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. 

c) Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar. 

d) Sukar menerima perkembangan teknologi karena terikat 

dengan adat. 

b. Sistem Ekonomi Terpusat  

Sistem ekonomi terpusat disebut juga sistem ekonomi 

komando, yaitu sistem ekonomi ketika sekor perekonomian diserahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan kata lain, peran individu 

dalam kegiatan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. 

Sistem ekonomi komando memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 

1) Penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh 

Negara. 

2) Imbalan yang diberikan pada perseorangan didasarkan pada 

kebutuhannya bukan berdasarkan jasa yang diberikannya. 

3) Prinsip keadilan pada sistem ekonomi terpusat adalah setiap orang 

mendapatkan imbalan yang sama. 

4) Persoalan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh 

pemerintah. 

Kelebihan sistem ekonomi komando antara lain: 

1) Mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 

2) Negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian. 
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3) Terjadinya pemerataan pendapat antar berbagai lapisan 

masyarakat. 

Adapun kekurangan sistem ekonomi komando antara lain: 

1) Potensi, inisiatif, dan kreativitas masyarakat tidak dapat 

berkembang. 

2) Sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. 

3) Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan 

sumber daya. 

c. Sistem Ekonomi Pasar (Market Economy System) 

Sistem ekonomi pasar atau lebih dikenal dengan sistem 

ekonomi liberal adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian 

diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat 

(mekanisme pasar). Sistem ini sesuai dengan doktrin laissez faire 

“biarkan segala sesuatu berjalan sendiri” yang digagas oleh Adam 

Smith. Dalam sistem ekonomi pasar dinyatakan bahwa kebebasan 

secara penuh kepada individu akan membawa kemakmuran 

masyarakat. 

Karakteristik sistem ekonomi pasar, antara lain sebagai berikut: 

1) Faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu.  

2) Kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan 

maksimal. 

3) Munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. 

4) Peran pemerintah dalam perekonomian relative kecil. 
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5) Kegiatan ekonomi diserahkan sepenhnya kepada interaksi 

permintaan dan penawaran pasar (mekanisme pasar). 

6) Percaya bahwa semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan 

diuntungkan, minimal tidak ada yang dirugikan (win-win solution). 

Berdasarkan karakteristik sistem ekonomi pasar, pada intinya 

sistem ekonomi pasar, pada intinya sistem ekonomi pasar menekankan 

pada pengakuan yang luas terhadap kegiatan ekonomi perseorangan, 

pengaturan ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar sehingga 

kedudukan pemerintah sangat kurang, yaitu sebagai pengamat dan 

pelindung dalam perekonomian. 

d. Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy System) 

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang 

merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando. 

Sistem ini mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem pasar 

dan komando, serta membuang semua kelemahan dari kedua sistem 

ekonomi tersebut. Semua Negara didunia sebenarnya menganut sistem 

ekonomi campuran ini. Dalam realitasnya, tidak ada Negara yang 

murni kapitalis dan murni komando. 

Dalam sistem ekonomi campuran, sektor swasta dan pemerintah 

sama-sama diakui. Hal ini berarti disamping sektor swasta, terdapat 

pula badan perencana Negara yang merencanakan arah dan 

perkembangan ekonomi. Sistem ekonomi campuran umumnya 

digunakan oleh Negara-negara dunia ketiga, dengan bobot yang 
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berbeda. Misalnya,di Filipina bobot sistem ekonomi pasarnya lebih 

tinggi dibandingkan bobot sistem sosialisnya atau di india bobot 

sosialismenya lebih tinggi dari pada bobot ekonomi pasarnya. 

Indonesia pada dasarnya juga menganut sistem ekonomi campuran 

yang dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 dikenal dengan istilah 

sistem demokrasi ekonomi pancasila. 

e. Sistem Ekonomi Islam (Islamic Economy System) 

Dewasa ini bebagai pihak mulai mengenalkan sistem ekonomi 

Islamsebagai alternatif baru pemecahan masalah pokok ekonomi. 

Sistem ini bercirikan dengan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai 

variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Prinsip keadilan pada 

sistem ini, yaitu setiap orang berhak menerima imbalan sesuai prestasi 

selama tidak merugikan orang lain berupa kecurangan (Gharar) dan 

judi untung-untungan (Maisyir). Dalam hal ini bisa diartikan sistem 

ekonomi Islamadalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai 

Islam yang universal. 

Dalam kehidupan ekonomi, sistem ekonomi Islam dapat dilihat 

penerapannya, yaitu sebagai berikut:  

1) Islamic Development Bank (IDB)atau bank pembangunan Islam 

yang tidak menerapkan sistem bunga (interest) dan ternyata 

mampu bersaing dengan bank-bank kapitalis (Negara barat). 
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2) Bank-bank Islam seperti Bank Muamalat sebagai bank syariah 

pertama dinegara Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan 

syariah. 

3) Pusat-pusat perdagangan yang berdasarkan syariah. 

Karakteristik sistem ekonomi Islam, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Pemilikan barang bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-

sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. 

2) Lamanya kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada 

lamanya manusia itu hidup di dunia ini. 

3) Kerja sama antar pelaku kegiatan ekonomi merupakan watak 

masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. 

4) Mencegah penindasan ekonomi (distribusi kekayaan) dengan tidak 

merata. 

5) Peranan Negara pada umumnya dan pemerintah pada khususnya 

sangat menentukan sekali dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem 

ekonomi Islam. 

4. Sistem Perekonomian Indonesia 

a. Karakteristik Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945 Pasal 

33 

Landasan hukum mendasar tentang perekonomian Indonesia 

dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 33 sebagai berikut: 
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Ayat  Bunyi Ayat 

1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

azas kekeluargaan. 

2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

Negara. 

3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

4 Perekonomin nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 

diatur dalam undang-undang. 

 

Berdasarkan bunyi ayat dalam pasal 33 tersebut dapat diketahui 

karakteristik perekonomian Indonesia di antaranya sebagai berikut : 

1) Kekeluargaan menjadi azas mendasar dalam sumber daya ekonomi 

Indonesia 

2) Peran Negara sangat penting dalam mengelola sumber daya 

ekonomi yang penting bagi masyarakat. 

3) Kemakmuran masyarakat menjadi prioritas utama dalam 

pengelolaan sumber daya ekonomi yang terdapat di tanah air 

Indonesia, bukan kemakmuran seseorang atau kelompok orang. 

4) Melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan 

perorangan atau pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, 

oligopoli maupun praktik kartel dalam bidang pengelolaan sumber 

daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 

1945. 
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5) Perekonomian Indonesia ditopang oleh tiga pelaku utama yaitu 

koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan 

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang akan mewujudkan 

demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta 

intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik 

perseorangan. 

6) Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, 

menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk 

kepentingan public (seperti sumber daya alam) pada Negara. 

7) Kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional menjadi prinsip dasar yang harus 

diperhatikan oleh setiap pelaku ekonomi di Indonesia.  

b. Nilai-Nilai Dasar Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945 

Pasal 33 

Nilai-nilai dasar menjadi ciri khas dari kegiatan ekonomi suatu 

Negara.  Tahukah kalian apa saja nilai dasar yang menjadi cirri khas 

perekonomian Indonesia dan menjadi pembeda dengan perekonomian 

Negara lain? 

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dapat diketahui beberapa nilai 

dasar yang menjadi identitas perekonomian Indonesia. Di antaranya 

sebagai berikut : 
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1) Kekeluargaan  

Kekeluargaan menjadi nilai dasar pertama yang wajib 

diwujudkan oleh setiap pelaku ekonomi Indonesia. Hal tersebut 

dipesankan secara langsung oleh ayat 1 pasal 33 UUD 1945. 

Kekeluargaan menggambarkan semangat kebersamaan dalam 

mengelola sumber ekonomi yang terdapat di Indonesia untuk 

digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama. 

2) Kerja Sama 

Kerja sama lebih penting disbanding persaingan dalam 

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga persaingan 

yang menjadi cirri khas ekonomi kapitalis/liberalis sangat 

bertentangan dengan semangat pasal 33, terlebih persaingan yang 

tidak sehat yang mengiring kepada monopoli pemanfaatan sumber 

daya ekonomi dan monopoli kemakmuran oleh sekelompok orang. 

3) Gotong Royong 

Gotong royong menjadi identitas penting dalam kehidupan 

bermasyarakat Indonesia. Termasuk dalam melakukan kegiatan 

ekonomi sehingga manfaat dari bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat 

Indonesia tanpa terkecuali. 

4) Keadilan 

Keadilan menjadi hal penting dalam setiap kegiatan 

ekonomi di Indonesia, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat 
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memperoleh bagian sesuai dengan prestasi kerjanya atau sesuai 

dengan kontribusinya dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, 

ketimpangan ekonomi menjadi hal yang bertentangan dengan 

semangat pasal 33, sehingga diperlukakan peran Negara dalam 

menegakan keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi di 

Indonesia. 

5) Kemandirian 

Kemandirian menjadi nilai dasar yang mencerminkan 

ketidaktergantungan bangsa Indonesia kepada pelaku ekonomi 

asing. Dengan semangat kemandirian, bangsa Indonesia dapat 

melakuakan swasembada pada setiap bidang ekonomi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak, contohnya dalam hal 

penyediaan Sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar 

masyarakat, Negara dapat mendorong pemanfaatan sumber daya 

alam Indonesia yang sangat kaya semaksimal mungkin sehingga 

tidak perlu banyak impor yang menguntungkan Negara lain dan 

mengurangi cadangan devisa Indonesia.
29

 

5. Pengaruh Model Think Talk Write terhadap Pemahaman Siswa 

Istarani dan Muhammad Ridwan mengatakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi  

siswa adalah model pembelajaran Think Talk Write. Model Think Talk 

Writediperkenalkan oleh Huiker & Laughlin ini pada dasarnya dibangun 
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 Herlan firmansyah dan Diana Nurdiansyah, buku siswa aktif dan kreatif Ekonomi untuk 

sekolah menengah atas/madrasah aliyah kelas X peminatan ilmu-ilmu sosial, Bandung: Media 

Persada Grafindo, 2016, hlm. 35-40 
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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.
30

Pemahaman merupakan bagian setelah melakukan 

proses pelajaran sehingga akan membentuk sebuah pengalaman atau 

praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Ini berarti bahwa 

siswa yang telah melakukan proses pembelajaran ekonomi akan menyadari 

terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya siswa merasakan telah 

terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya.  

Pemahaman diartikan sebagai suatu kemampuan menangkap makna 

suatu bahan ajar. Hal itu dapat diperlihatkan dengan cara 

menginterprestasikan dan menyatakan kembali dalam bentuk lain atau 

menerjemahkan bahan dari suatu bentuk yang lain.
31

 Pemahaman setingkat 

lebih tinggi dari pengetahuan atau ingatan, namun pemahaman ini masih 

tergolong lebih rendah, karena untuk meningkatkan suatu pemahaman 

diperlukan proses belajar yang baik dan benar. Pemahaman siswa itu akan 

dapat berkembang jika proses belajar itu belangsung dengan efektif.  

Pada kenyataannya, masih banyak siswa yang hanya mengetahui 

penjelasannya saja tanpa memahamidari suatu materi tersebut. 

Pemahamanyang baik sangatlah penting karena untuk memahami yang 

baru diperlukan prasyarat pemahaman sebelumnya. Sehingga 

pembelajaran selanjutnya lebih mudah dipahami. Model yang dapat 

                                                             
30

Istarani dan Muhammad Ridwan, Op Cit. hlm. 84 
31

 Mardia Hayati, Op, Cit,  hlm. 46 



 

 
 

33 

meningkatkan pemahaman ekonomi siswa yaitu dengan cara belajar 

kelompok, dalam belajar kelompok siswa dapat lebih aktif dalam 

menguasai apa yang sedang dipelajari, sehingga mereka lebih 

memahamidari sebuah materi dari pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka model yang cocok dengan 

kemampuan ini salah satunya model pembelajaran Think Talk Write. 

Penerapan model Think Talk Write ini akan menghidupkan diskusi antar 

kelompok dan interaksi antar siswa dari kelompok yang berbeda yang 

memungkinkan terjadinya saling sharing pengetahuan dan pengalaman 

dalam materi pembelajaran tersebut. 

Pemahaman itu adalah proses, perbuatan, cara untuk mengerti atau 

mengetahui suatu pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Pemahaman juga 

bisa dikatakan pola berpikir seseorang belajar, karena agar siswa itu 

paham tentang suatu pelajaran perlu diikuti proses berpikir.  

Pada akhirnya pemahaman itu sangat dibutuhkan dalam setiap 

proses pembelajaran, pemahaman lebih tinggi dari pada pengetahuan, 

maksudnya adalah pengetahuan itu merupakan jenjang pikiran yang paling 

utama, sedangkan pemahaman lebih mencakup kepada pengetahuan. Jadi 

siswa yang memiliki pemahaman yang baik khususnya tentang materi 

sistem ekonomi maka dituntut bisa menjelaskan apa yang mereka ketahui.  

B. Penelitian yang Relevan 

Sebagai bahan acuan penelitian ini yaitu hasil penelitian relevan 

diantaranya: 
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1. Rettob Annastasia, program studi S1 PGSD Fakultas Keguruan 

Universitas Negeri Malang telah membuktikan bahwa penggunaan strategi 

Think Talk Write untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS di SDN Manaruwi II Kecamatan Bangil Kabupaten 

Pasuruan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dari 58.17% pada pra tindakan menjadi 67.76% kemudian menjadi 

81.5% pada siklus. Dari data tersebut daapt disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan mencapai 

target yang telah ditetapkan setelah strategi pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) diterapkan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Rettob Annastasia dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-

sama menggunakan strategi pembelajaran Think Talk Write dan pada mata 

pelajaran IPS. Sedangkan perbedaannya yaitu pada tingkat pendidikan dan 

variabel Y yang akan diteliti.
32

 

2. Agus Ardiansyah telah membuktikan bahwa strategi pembelajaran Think 

Talk Write bermuatan karakter dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi pokok hidrokarbon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar dari 84,52% pada siklus I menjadi 100% pada 

siklus II.
33

 Persamaan penelitian Agus Ardiansyah dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan strategi pembelajaran 

Think Talk Write . sedangkan perbedaannya terdapat pada pokok bahasan 
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yang digunakan. Pada penelitian yang akan dilakukan ini pada mata 

pelajaran Ekonomi, sedangkan Agus Ardiansyah pada mata pelajaran 

Kimia. 

3. Yani Nurhaeni, telah membuktikan bahwa meningkatnya pemahaman 

siswa pada konsep listrik melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada 

siswa kelas IX SMPN 43 Bandung. Hal ini di tunjukkan dengan 

peningkatan hasil belajar nilai rata-rata siswa dalam pembelajaran fisika 

konsep listrik siklus I sebesar 51,54 menjadi 62,08, pada tindakan siklus II 

73,64 pada tindakan siklus III hingga siklus IV sebesar 79,18 artinya 

pembelajaran Siklus IV hasil belajar siswa meningkat dan mencapai 

standar KKM yang telah di tentukan (65).
34

Persamaan penelitian 

YaniNurhaeni dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

menilai peningkatan pemahaman siswa . sedangkan perbedaannya terdapat 

pada model pembelajaran yang di gunakan. Pada penelitian yang akan 

dilakukan ini pada mata pelajaran Ekonomi, sedangkan Yani Nurhaeni 

pada mata pelajaran Fisika.  

C. Konsep Operasional 

Fokus dalam penelitian ini adalah Pengaruh Model Cooperative Learning 

tipe Think Talk Write terhadap pemahaman siswa. Dalam penelitian ini ada 

dua variable. 
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1. Variabel Y (Indikator Pemahaman) adalah sebagai berikut :  

a. Menterjemahkan  

1) Siswa dapat mengidentifikasi pengertian sistem ekonomi.  

2) Siswa dapat menjabarkan tiga masalah pokok ekonomi pada era 

klasik. 

3) Siswa dapat menentukan karakteristik ekonomi tradisional.  

4)  Siswa mampu menjelaskan mengenai sistem ekonomi islam.  

b. Menginterpretasikan 

1) Siswa mampu menguraikan kelebihan dan kelemahan ekonomi 

pasar.  

2) Siswa mampu membedakan peran swasta dan pemerintah dalam 

sistem ekonomi campuran.  

3) Siswa dapat mengklasifikasikan masalah dalam ekonomi.  

c. Mengekstrapolasikan 

1) Siswa dapat mengkategorikan karakteristik perekonomian 

indonesia berdasarkan UUD pasal 1945 pasal 33  

2) Siswa mampu menganalisis beberapa nilai dasar yang menjadi 

identitas perekonomian indonesia.   

2. Variabel X {Model Think Talk Write (TTW)} adalah sebagai berikut :  

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti laksanakan sebagai berikut: 
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a. Tahap Persiapan  

1) Membuat Rancangan Perencanaan Pembelajaran (RPP) sebelum 

memasuki kelas yang mana RPP ini dibuat untuk kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. 

2) Memiliki materi yang nantinya akan disampaikan secara berurutan. 

3) Menetapkan kelas yang akan dijadikan sebagai kelas penelitian 

atau kelas eksperimen.  

4) Kerjasama antara peneliti dan guru dalam menentukan jadwal 

pelaksanaan pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Pendahuluan 

a) Peneliti mengkondisikan kelas, mengajak peserta didik berdoa 

dan mengabsen peserta didik. 

b) Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa agar 

aktif dalam pembelajaran sehingga aktivitas siswa dapat 

berjalan dengan lancar. 

c) Memperkenalkan dan menjelaskan proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model Think Talk Write. 

d) Peneliti mempersiapkan materi yang akan disampaikan di 

dalam kelas. 

e) Peneliti menyampaikan standar kompetensi, kompetensi dasar 

dan indikator yang harus di capai dalam proses pembelajaran. 
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f) Peneliti membagikan siswa menjadi 5-6 orang secara 

heterogen. 

g) Peneliti membagikan Lembar Kerja Peserta Didik kepada 

setiap kelompok dan memberikan waktu untuk berdiskusi agar 

memahami materi. Tugas peneliti adalah mengawasi dan 

memantau diskusi peserta didik. 

h) Peneliti meminta perwakilan setiap kelompok untuk 

menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka. 

i) Peserta didik diberi motivasi untuk bertanya. 

j) Peneliti memberikan penguatan materi. 

k) Peserta didik diminta mengerjakan soal-soal yang disediakan 

oleh peneliti sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh 

peneliti. 

l) Peserta didik mendiskusikan permasalahan tersebut dengan 

teman sekelompoknya dan dipresentasikan hasil diskusi 

tersebut didepan kelas. 

m) Perserta didik yang lainnya mengoreksi dan mengajukan 

pertanyaan apabila ada yang kurang jelas. 

n) Peneliti bersama peserta didik membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari bersama. 

2) Pengembangan 

a) Menjelaskan materi secara singkat dan jelas. 

b) Memberikan contoh untuk pemahaman siswa. 
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3) Penerapan 

a) Terlebih dahulu mengenalkan struktur, tugas dan prosedur 

pelaksanaan dalam pembelajaran. 

b) Mengajukan soal dan siswa menjawab terlebih dahulu. 

Menjawab pertanyaan ini merupakan kewajiban bagi setiap 

siswa. 

c) Memerintahkan siswa untuk mengoreksi bersama dan 

memberikan nilai kepada temannya. 

4) Penutup 

a) Guru dan siswa melakukan refleksi. 

b) Memberikan tugas atau pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. 

 

D. Asumsi 

Asumsi pada penelitian ini adalah penerapan model Think Talk Write 

bisa mempengaruhi pemahaman siswa pada mata pelajaran ekonomi dalam 

materi sistem ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah dan akan dilakukan pembuktian. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah:  

Ha :  Ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Think Talk 

Write terhadap pemahaman siswa pada materi sistem ekonomi siswa 

kelas X IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru. 
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Ho :  Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Think 

Talk Write terhadap pemahaman siswa pada materi pembelajaran 

sistem ekonomi siswa kelas X IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


