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ABSTRAK 

STUDI PERBANDINGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF  

TIPE THINK TALK WRITE (TTW) DAN CO-OP CO-OP UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR IPS TERPADU  

SISWA KELAS VII SMP NEGERI 14 BANDAR  

LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Oleh 

Tri Wahyuni 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan aktivitas belajar siswa 

antara siswa yang menggunakan model permbelajaran tipe Think Talk Write dan 

siswa yang menggunakan model pembelajaran tipe Co-op Co-op siswa kelas VII 

SMP Negeri 14 Bandar Lampung metode penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen semu dengan pendekatan komparatif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII SMP Negeri 14 Bandar Lampung, sebanyak 292 siswa dan 

sampel yang digunakan sebanyak 58 yang terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas 

VII F dan VII J yang ditentukan melalui teknik cluster random sampling dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan menggunakan t-test dua sampel independent. Hasil analisis 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write dan tipe Co-op Co-op pada siswa kelas VII SMP Negeri 14 Bandar 

Lampung. 
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ABSTRACT 

 

STUDY COMPARISON MODEL STUDY PROCESS KOOPERATIVE 

TYPE THINK TALK WRITE (TTW) AND CO-OP CO-OP FOR 

INCREASE  A  LEARNING  ACTIVITY  SOCIAL  

KNOWLEDGE BUILD-IN STUDENTS IN  

CLASS VII SMP NEGERI 14 BANDAR  

LAMPUNG LESSON YEAR  

2017/2018 
 
 

By 

Tri Wahyuni 

 

The research have purpose to knowing comparison student learning activity 

among students that used model learning type Think Talk Write and students that 

used model type Co-op Co-op in class VII SMP Negeri 14 Bandar Lampung. The 

method from this research is experiment cast method with approach comparative. 

Population in this research is students in class VII SMP Negeri 14 Bandar 

Lampung, totally 292 students and sample that used are 58 half-and-half class: 

class VII F anf VII J that depended through cluster random sampling technic with 

accumulation data used observasion sheet, data that accumulat analyzed with t-test 

two sample independent. Analize result showed that there is comparison students 

learning activity that the process used study process kooperative type Think Talk 

Write (TTW) and type Co-op Co-op students class VII SMP Negeri 14 Bandar 

Lampung. 

 

Keywords: Learning activity, Think Talk Write, Co-Op Co-Op 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan dalam 

berbagai bidang kehidupan. Dalam menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan 

kekuatan diri dari masing-masing warga negara dengan mengembangkan 

potensi dalam dirinya seoptimal mungkin. Pengembangan potensi tersebut 

dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun 

informal. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan 

sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.  

 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kecerdasan, 

keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan 

mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan 

bersama-sama membangun bangsa. Di samping itu pendidikan merupakan 

kebutuhan bagi manusia, karena pendidikan menyangkut kelangsungan hidup 

manusia. Manusia muda tidak hanya cukup tumbuh dan berkembang dengan 

dorongan insting saja, melainkan perlu bimbingan dan dorongan dari luar 

dirinya (pendidikan) agar ia menjadi manusia seutuhnya. 
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Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 1 menyatakan bahwa “ 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.  

 

 

Tujuan pendidikan nasional dapat dicapai melalui  institusional, yakni tujuan 

yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini juga dapat 

didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka 

menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan 

tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan untuk mencapai tujuan umum 

yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. 

Tujuan pendidikan institusional dapat dicapai melalui tujuan kurikuler, yang 

terdapat pada sejumlah mata pelajaran yang diberi pada lembaga-lembaga 

sekolah. Selanjutnya, tujuan kurikuler dapat tercapai melalui tujuan 

intruksional atau pembelajaran yang dapat dilihat pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) setiap mata pelajaran. 

 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Bab V pasal 26 dijelaskan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan 

menengah pertama bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan tentang tujuan 

institusional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengutamakan 

kecerdasan dan pengetahuan yang merupakan ranah kognitif. Namun, tujuan 
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institusional juga menekankan pada ranah afektif dan psikomotorik terutama 

pada kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri dari siswa.  

 

Salah satu mata pelajaran yang harus diberikan pada tingkat SMP adalah Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). IPS (Social studies) lebih menekankan pada aspek 

sikap dan perilaku daripada transfer konsep, karena dalam pembelajaran IPS 

(Social studies) siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah 

konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral dan keterampilan 

berdasarkan konsep yang dimilikinya. Pelajaran IPS juga membahas hubungan 

antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak 

didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan dihadapkan 

pada berbagai permasalahan di lingkungan sekitarnya. 

 

IPS Terpadu merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki 

kecenderungan pada ranah afektif. Karena mata pelajaran IPS Terpadu tidak 

hanya mendidik siswa untuk mengetahui pengetahuan tetapi juga harus bisa 

mengaplikasikan secara langsung dalam lingkungan masyarakat juga dalam 

lingkungan sekolah. Dalam bersosialisasi dengan lingkungan juga diperlukan 

keahlian dalam manajemen diri dan aktivitas belajar siswa.  

 

Hal ini sesuai dengan tujuan mata pelajaran IPS di Indonesia tingkat SMP dan 

MTS, menurut Zubaedi (2011: 289), yakni. 

1) Mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian, 

keekonomian, kesejarahan, dan kewarganegaraan (konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan). 

2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan inquiri, 

pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. 
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3) Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

(serta mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa). 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkompetensi, dan bekerja sama 

dalam masyarakat majemuk, baik dalam skala lokal, nasional, maupun 

internasional.  

 

Aktivitas belajar erat kaitannya dengan keaktifan siswa di dalam kelas. 

Menurut, (Hamalik, 2001: 171) Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan 

fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa 

keterampilan terintegrasi yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, 

mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Aktivitas belajar yang 

tinggi seorang siswa akan sungguh-sungguh aktif dalam hal belajar 

mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam hal belajar. Dengan demikian, 

aktivitas belajar merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran dikelas sangatlah penting yang diharapkan 

mampu menunjang dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Dengan adanya aktivitas ini diharapkan membuat siswa lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi yang telah 

dijelaskan oleh guru di kelas. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang saya lakukan di SMP Negeri 14 

Bandar Lampung terdapat beberapa masalah aktivitas belajar siswa yang 

muncul pada saat proses pembelajaran IPS Terpadu berlangsung, yaitu: 
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Tabel 1. Aktivitas Belajar yang Tampak pada Siswa 

No Harapan Fakta 

1. Kegiatan Visual 
 

 

Sekitar 60% siswa yang masih kurang 

aktif dalam kegiatan visual di dalam 

kelas. 

2. Kegiatan Oral 

 

 

 

Masih sedikit siswa sekitar 30% yang 

berani bertanya, memberi saran, 

mengemukakan pendapat dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

3. Kegiatan Mendengarkan 

 

 

Hanya sekitar 15% siswa yang 

mendengarkan uraian, percakapan dan 

diskusi didalam kelas. 

4. Kegiatan Menulis 

 

 

 

Masih banyak siswa  sekitar 40% yang 

tidak menulis laporan hasil diskusi, atau 

menulis resume yang diperintahkan oleh 

guru 

5. Kegiatan Menggambar 

 

 

Hanya sekitar 40% siswa yang aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan 

menggambar diagram dan grafik. 

6. Kegiatan Metrik 

 

 

 

sekitar 30% siswa kurang aktif 

berpartisipasi dalam memainkan 

permainan yang diberikan oleh guru 

didalam kelas. 

7. Kegiatan Mental 

 

 

 

Sebagian besar siswa, sekitar 40% kurang 

aktif dalam memecahkan soal, 

menanggapi, mengingat dan mengambil 

keputusan jika diberi soal oleh guru. 

8.  Kegiatan Emosional 

 

 

Sekitar 40% siswa yang merasa bosan 

dan gugup dalam proses kegiatan belajar 

didalam kelas. 

 

 

Saat ini model pembelajaran kelompok (cooperative learning) sudah banyak di 

terapkan disekolah. Sesungguhnya bagi guru-guru di SMP Negeri 14 Bandar 

Lampung model belajar kelompok tidak terlampau asing, mereka sudah sering 

menggunakannya dan mengenalnya sebagai model kerja kelompok. Sistem 

kerja kelompok yang diterapkan di kelas biasanya guru membagi siswa dalam 

kelompok dan memberikan tugas untuk diselesaikan tanpa memberikan 

pedoman dalam menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, bahkan terkadang 
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waktu belajar hanya digunakan untuk bermain, bergurau dan sebagainya, 

sehingga kekacauan dan kegaduhan terjadi. Seharusnya hal ini tidak perlu 

terjadi dalam kelompok jika guru benar-benar menerapkan prosedur model 

cooperative learning, karena model ini tidak sama dengan sekedar belajar 

kelompok.  

 

Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kelompok (cooperative learning) yang 

tidak dapat diterapkan secara asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model ini 

memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan baik. Dalam penelitian ini 

akan dikaji tentang model pembelajaran Think Talk Write dan Co-op Co-op 

yaitu model pembelajaran kooperatif dimana penyajian materi dibagi oleh 

guru, seperti pada proses pembelajaran yang sering dilakukan guru pada 

umumnya, tetapi guru hanya sebagai fasilitator saja. 

 

Rendahnya aktivitas belajar serta berbagai masalah yang ada dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat membantu guru 

mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga tujuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran dapat tercapai. Penelitian ini menerapkan dua model 

pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran Think Talk Write dan Co-op 

Co-op untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di dalam kelas. Think Talk 

Write adalah model pembelajaran yang memfasilitasi latihan berbahasa secara 

lisan dan menulis dalam bentuk tulisan. Suyatno (2009: 66) mengemukakan 

bahwa model pembelajaran Think Talk Write adalah pembelajaran yang 
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dimulai dari berfikir dengan bahasa bacaan, hasil bacaannya dikomunikasikan 

dengan presentasi.  

 

Alur kemajuan pembelajaran Think Talk Write dimulai dari keterlibatan siswa 

dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, 

selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan temannya sebelum menulis. 

Kegiatan ini lebih efektif dilakukan dalam kelompok dengan anggota 3-5 

siswa. Anggota kelompok diatur secara heterogen dan dalam kelompok siswa 

diminta membaca, membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengarkan, 

menanggapi dan melengkapinya dengan tulisan dalam suasana yang aktif dan 

menyenangkan.  

 

Model pembelajaran lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op. Co-op Co-op merupakan suatu 

model pembelajaran yang di rancang untuk memperoleh pemahaman 

bagaimana pengetahuan dibangun (dikontruksi dan digunakan). Model 

pembelajaran ini dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa secara 

individu melalui diskusi kelompok dan diskusi kelas, dapat mengembangkan 

potensi yang dimiliki siswa, dapat melatih cara berinteraksi dan berkomunikasi 

dalam diskusi kelompok dan dapat menumbuhkan semangat kompetisi dan 

saling menghargai pendapat diantara kelompok.  

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op (kerja sama) tidak sama 

dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran 

kooperatif yang membedakannya dengan pembagian kelompok biasa. 
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Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op dengan 

benar akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif 

sehingga meningkatkan aktivitas belajar siswa. Penerapan model pembelajaran 

Think Talk Write dan Co-op Co-op ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

mengatasi permasalahan aktivitas belajar yang timbul saat melaksanakan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas VII SMP Negeri 14 

Bandar Lampung. Kedua media pembelajaran tersebut hampir memiliki 

kesamaan dalam proses pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Dalam 

pelaksanaan kedua media pembelajaran tersebut, peran guru disini hanya 

sebagai pemberi arahan awal mengenai topik pembelajaran dan selanjutnya 

penertiban terhadap jalannya pembelajaran.  

Diterapkannya model pembelajaran kooperatif yang mengikutsertakan peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajar semacam ini, diharapkan siswa tidak 

merasa bosan akan materi yang disampaikan dan siswa mampu untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, memperbaiki aktivitas belajar siswa, 

mengembangkan kecerdasan yang dimiliki dalam diri dan tentunya dengan 

keikutsertaan guru dalam mengarahkanya. Membuat siswa merasa nyaman, 

dan menyenangkan dalam proses pembelajaran kooperatif semacam ini akan 

menumbuhkan rasa senang mereka akan materi yang disampaikan, dan 

hambatan-hambatan dalam kegiatan belajar yang sering terjadi dapat dikurangi 

bahkan dihilangkan. 

 

 



9 
 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti hendak 

melakukan kegiatan penelitian dengan judul :”Studi Perbandingan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW) dan Co-Op Co-Op 

untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). 

2. Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan topik yang 

sedang dipelajari sehingga siswa malas untuk berpikir. 

3. Belum tercapainya aktivitas belajar siswa seperti yang diharapkan. 

4. Belum menerapkan model pembelajaran kooperatif yang menarik untuk 

membuat siswa menjadi semangat, kreatif dan menyenangkan. 

5. Siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

cenderung pasif. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Sesuai dengan judul penelitian dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, 

maka ada pembatasan masalah yang jelas agar lebih terarah pada tujuan yang 
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ingin diungkapkan dalam penelitian ini, sehingga masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada aspek aktivitas belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu, model 

pembelajaran Think Talk Write, dan model pembelajaran Co-op Co-op. 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op pada mata 

pelajaran IPS Terpadu? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write dalam kegiatan visual? 

3. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op  

dalam kegiatan oral? 

4. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write dalam kegiatan mendengarkan dalam proses belajar mengajar? 
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5. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 

dalam kegiatan menulis? 

6. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 

dalam kegiatan menggambar? 

7. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write dalam kegiatan metrik? 

8. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write dalam kegiatan mental? 

9. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 

dalam kegiatan emosional? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan aktivitas belajar siswa antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write dibandingkan dengan yang pembelajarannya menggunakan 
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model pembelajaran kooperatif tipe  Co-op Co-op pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

2. Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe  Co-op Co-op lebih 

baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe  Think Talk 

Write dalam kegiatan visual siswa didalam kelas. 

3. Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 

lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe  Co-op 

Co-op dalam kegiatan oral siswa didalam kelas. 

4. Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe  Co-op Co-op lebih 

baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write dalam kegiatan mendengarkan siswa didalam kelas. 

5. Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe  Think Talk Write 

lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op 

Co-op dalam kegiatan menulis siswa didalam kelas. 

6. Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 

lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op 

Co-op dalam kegiatan menggambar siswa didalam kelas. 

7. Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe  Co-op Co-op lebih 

baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe  Think Talk 

Write dalam kegiatan metrik siswa didalam kelas. 

8. Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih 

baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write dalam kegiatan mental siswa didalam kelas. 
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9. Untuk mengetahui  model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 

lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op 

Co-op dalam kegiatan emosional siswa didalam kelas.? 

 

 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kegunaan secara Teoritis 

a. Untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuwan serta teori 

yang sudah diperoleh sebelumnya. 

b. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktikan teori yang 

diterima dibangku kuliah. 

c. Menambah sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan dan menambah konsep-konsep 

teoritis kepada guru dan calon guru mengenai model pembelajaran. 

d. Dapat menjadi sumber referensi untuk perpustakaan dan bagi semua 

pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih 

mendalam mengenai permasalahan yang terkait. 

e. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekan teori yang 

diterima selama perkuliahan. 
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2. Kegunaan secara Praktis 

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

rujukan yang bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran dan sebagai 

masukan dalam usaha meningkatkan kualitas peserta didik. 

b. Bagi guru dan calon guru, sumbangan pemikiran bagi guru dan calon 

guru tentang alternatif strategi pembelajaran yang tepat dan efektif 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS Terpadu dan sebagai mediasi untuk meningkatkan 

aktivitas belajar dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran mata 

pelajaran IPS Terpadu di sekolah. 

c. Bagi Siswa, sebagai pijakan untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar 

sehingga kompetensi dapat meningkat secara optimal dan sebagai 

tambahan wawasan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

melalui model pembelajaran yang melibatkan siswa secara lebih 

optimal sehingga siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi peneliti, sebagai bentuk praktik dan pengabdian terhadap ilmu 

yang telah diperoleh serta sebagai syarat menyelesaikan studi di 

Universitas Lampung. 

e. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan dan bagi semua pihak 

yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar (Y), model 

pembelajaran Think Talk Write (X1) model pembelajaran Co-op Co-op 

(X2). 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VII . 

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 14 Bandar Lampung. 

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Waktu dalam penelitian ini adalah pada semester genap tahun pelajaran 

2017/2018. 

5. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS  

 

 

 

 

Bagian kedua ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan 

hipotesis. Diawali dengan analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan 

hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel lain yang akan menghasilkan 

kerangka pikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. 

Pembahasannya secara lebih rinci dijelakan di bagian-bagian berikut ini. 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

Bagian ini mengemukakan pengertian atau deskripsi dari variabel-variabel 

penelitian. Secara umum tinjauan pustaka proses penelitian mengungkapkan 

teori-teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teori untuk 

pelaksanaan penelitian dalam mendapatkan data. 

 

1. Aktivitas Belajar Siswa 

 

Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah 

berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Karena itu, aktivitas dalam proses pembelajaran sangat 

diperlukan agar kegiatan belajar mengajar di kelas tidak pasif. Dalam 
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standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk siswa. Artinya, 

sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Pengajaran 

yang efektif ditandai oleh berlangsungnya proses belajar. Proses belajar 

dapat dikatakan berlangsung apabila seseorang sekarang dapat mengetahui 

atau melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diketaui olehnya. 

Keberhasilan belajar tidak akan tercapai begitu saja tanpa diimbangi dengan 

aktivitas belajar. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. 

 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Belajar 

dapat dilakukan di mana saja, karena merupakan aktivitas yang dilakukan 

untuk mempelajari hal-hal yang belum diketahui. Aktivitas merupakan 

segala upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan. Seperti 

yang di kemukakan oleh Sardiman (2011: 93): “belajar adalah berbuat, 

berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan”. Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan 

prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa aktivitas belajar merupakan 

unsur yang sangat penting dalam pendidikan. Semakin aktif anak didik 

dalam proses belajar mengajar maka tujuan pendidikan akan lebih cepat 

tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (2008: 171) 

mengemukakan bahwa: “belajar adalah suatu proses dimana peserta didik 
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harus aktif”. Jadi jelas bahwa belajar dan aktivitas merupakan satu kesatuan 

yang dapat meningkatkan prestasi belajar. 

 

Dalam belajar siswa dituntut untuk melakukan aktivitas, karena tanpa 

aktivitas berarti tidak ada belajar. Jenis-jenis aktivitas belajar menurut Paul 

D. Dierich dalam Hamalik (2008: 173) membagi kegiatan belajar dalam 8 

kelompok sebagai berikut: 

1. Visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, memerhatikan 

gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities (kegiatan lisan), misalnya menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi. 

3. Listening activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, music, dan pidato. 

4. Writing activities (kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing activitie (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, membuat, 

grafik, peta, dan diagram. 

6. Motor activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan kegiatan, 

membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7. Mental activities (kegiatan mental), misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

 

 

Siswa dikategorikan aktif apabila lebih dari 65% indikator aktivitas yang 

telah di tentukan dilakukan oleh siswa. Kriteria aktivitas belajar siswa, 

menurut Suharsimi Arikunto (2005: 55) sebagai berikut: 

1. Jika persentase yang ada antara 81% - 100% maka aktivitas sangat baik 

2. Jika persentase yang ada antara 61% - 80% maka aktivitas belajar siswa 

baik. 

3. Jika persentase yang ada antara 41% - 60% maka aktivitas belajar siswa 

cukup. 

4. Jika persentase yang ada antara 21% - 40% maka aktivitas belajar siswa 

kurang . 
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5. Jika persentase yang ada antara 0% - 20% maka aktivitas belajar siswa 

kurang sekali. 

 

Menurut (Hamalik: 2001: 171) Aktiivitas belajar adalah seluruh aktivitas 

siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar sedangkan kegiatan 

psikis berupa keterampilan terintegrasi. Keterampilan dasar yaitu 

mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan 

dan mengkomunikasikan. 

 

Aktivitas-aktivitas tersebut tidak terpisah satu sama lain, dalam setiap 

aktivitas motorik terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaaan 

tertentu, dan seterusnya. 

 

Pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat di upayakan. 

Namun pada sisi lain siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran, atau 

dengan kata lain aktivitas-aktivitas motorisnya terganggu baik itu mental 

ataupun perasaan-perasaan tertentu maka siswa tersebut akan cenderung 

berprilaku “menyimpang” seperti melamun, menulis atau menggambarkan 

yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran, berbicara sendiri atau 

kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan materi pelajaran. 

(www.duniaguru.com diakses pada 22 Januari 2017) 

 

Sedangkan menurut Soemanto, (2008: 107-113) jenis aktivitas belajar 

adalah: 

1. Mendengarkan 

2. Memandang 

3. Meraba, mencium, dan mencicip/mengecap 

4. Menulis atau mencatat 

5. Membaca 

6. Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggaris bawahi 

7. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan 

8. Menyusun paper atau kertas kerja 

9. Mengingat 

10. Berfikir 

11. Latihan atau praktek 

 

 

 

http://www.duniaguru.com/


20 
 

 

Berdasarkan keterangan Soemanto diatas, bahwa aktivitas belajar di rumah 

meliputi: 

1. Penggunaan waktu belajar; 

2. Membaca buku; 

3. Membuat ringkasan materi pelajaran; 

4. Menghapal pelajaran; mengerjakan tugas sekolah; dan 

5. Mengerjakan soal-soal latihan. 

 

Sedangkan aktivitas belajar di sekolah meliputi: 

1. Mengikuti pelajaran; 

2. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru; 

3. Mengerjakan soal-soal latihan di sekolah; 

4. Bertanya dan menjawab; 

5. Membuat catatan; membaca buku; dan 

6. Menempuh ujian. 

 

 

Klasifikasi aktivitas seperti di uraikan di atas, menunjukan bahwa aktivitas 

di sekolah itu cukup kompleks dan bervariasi. Aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh individu selalu berorientasi pada tujuan, individu dapat 

beraktvitas apabila ada dorongan yang menuntutnya untuk bertindak. 

Aktivitas berfungsi sebagai penggerak seseorang untuk mengarahkan segala 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dapat di katakan 

belajar yang berhasil harus melalui berbagai aktivitas baik aktivitas fisik 

maupun psikis. Aktivitas fisik, dimana peserta didik giat atau aktif dengan 

anggota badan, siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan, sedangkan 

aktivitas psikis adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau 

banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Jelas bahwa aktivitas 

merupakan rangkaian kegiatan yang dapat mendukung hasil belajar dan 
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dapat di katakan bahwa aktivitas siswa dalam belajar baik di rumah maupun 

di sekolah akan berpengaruh terhadap hasil belajar. 

 

 

2. Belajar dan Teori belajar 

 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahui.  Seperti yang dikemukakan oleh 

Dimiyati dan Mudjiono (2006: 7), belajar merupakan tindakan dan perilaku 

siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh 

siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses 

belajar.  

 

Belajar merupakan suatu proses untuk mengubah yang tidak tahu menjadi 

tahu, yang tidak bisa menjadi bisa dan yang tidak mengerti menjadi 

mengerti. Belajar menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, tingkah 

laku, pemahaman, keterampilan dan banyak aspek lainnya yang akan 

membuat seseorang brlajar mengerti, memahami dan menerima sehingga 

bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Djemari dkk dalam 

Rizyanto (2015: 34) belajar adalah proses untuk memperoleh perubahan 

yang dilakukan secara sadar, aktif, dinamis, sistematis, berkesinambungan, 

integrative dan tujuan yang jelas. 

 

Menurut Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
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lingkungannya. Menurut Hamalik (2004: 28), belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

Sedangkan Gagne dalam Slameto (2010: 13), memberikan dua definisi 

tentang belajar yaitu. 

a. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

b. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

diperoleh dari instruksi. 

 

Slameto (2010: 27-28), mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai 

berikut. 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar. 

- Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

- Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang 

kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

- Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif. 

- Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

b. Sesuai hakikat belajar. 

- Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

- Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery. 

- Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon yang 

diharapkan. 

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari. 

- Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

- Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan intruksional yang harus dicapainya. 
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d. Syarat keberhasilan belajar. 

- Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

- Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

 

Menurut Siregar (2014: 3), belajar merupakan sebuah proses yang kompleks 

yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih 

bayi hingga liang lahat. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar 

sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku pada dirinya. 

 

Amri (2013: 24), menyebutkan enam jenis tingkah laku yang dikategorikan 

sebagai aktivitas belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. 

Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku 

menyadari terjadinya perubahan tersebut atau merasakan adanya 

perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan bersifat kontinyu dan fungsional.  

Perubahan yang terjadi berlangsung secara berkesinambungan dan tidak 

statis. Satu perubahan menyebabkan perubahan selanjutnya yang akan 

berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan bersifat positif dan aktif.  

Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju 

untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan 

bersifat aktif berarti bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, 

melainkan karna usaha pelaku sendiri. 

4. Perubahan bersifat permanen.  

Apa yang didapat tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus 

dimiliki bahkan semakin berkembang kalau terus dipergunakan atau 

dilatih. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.  

Perubahan tingkah laku dalam belajar mensyaratkan adanya tujuan yang 

akan dicapai oleh pelaku belajar terarah kepada perubahan tingkah laku 

yang benar-benar disadari. 

6. Perubahan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku. 

Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya. 
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Berdasarkan teori-teori di atas, belajar merupakan suatu proses memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk perubahan tingkah laku karena 

adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan akibat proses 

belajar adalah karena adanya usaha dari individu dan perubahan tersebut 

berlangsung lama. Belajar merupakan kegiatan yang aktif, karena kegiatan 

belajar dilakukan dengan sengaja, sadar dan bertujuan. Belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang menyangkut pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi.  

 

Amri (2013: 25), ada dua faktor yang mempengaruhi belajar yaitu. 

1. Faktor Internal. 

Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor internal meliputi. 

a. Faktor jasmaniah, antara lain: kesehatan dan cacat tubuh. 

b. Faktor psikologis, antara lain: intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kelelahan. 

2. Faktor eksternal. 

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar individu yang sedang 

belajar. Faktor eksternal meliputi. 

a. Faktor keluarga, antara lain:  

cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah, antara lain:  

metode mengajar, kurikulum, relasi antara guru dan siswa, relasi 

antar siswa, disiplin sekolah, pelajaran, waktu, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat, antara lain:  

kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan 

dalam masyarakat, dan media massa. 

 

Belajar merupakan kecenderungan perubahan pada diri manusia baik aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik selama proses pertumbuhan yang dapat 

diamati, diubah, dikembangkan dan dikontrol. 
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Hal ini diungkapkan oleh Winkle dalam Riyanto (2010: 5), bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Perubahan ini bersifat secara 

relatif konstan dan berbekas. 

 

 

Penjelasan untuk memahami belajar dinamakan dengan teori-teori belajar. 

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan begaimana seseorang 

belajar, sehingga membantu kita memahami proses kompleks suatu 

pembelajaran. Ada beberapa teori belajar diantaranya yaitu teori belajar 

behavioristik, konstruktivistik, kognitif dan humanistic.  

 

1) Teori Belajar Aliran Behavioristik (Tingkah Laku) 

Menurut teori behaviorisme reaksi yang begitu kompleks akan 

menimbulkan tingkah laku. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya 

adalah Edward L. Thorndike, J. B. Watson, Clarh Hull, Edwin Guthri, 

dan B. F. Skinner. Mereka ini sering disebut “contemporary behaviorist” 

atau juga disebut “S-R psychologist”. Mereka berpendapat, bahwa 

tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau 

penguatan (reinforcement) dari lingkungan. Dalam perkembangan 

behavioristik bermunculan teori belajar, yaitu teori belajar conditioning 

dan teori belajar connectionism. 

 

Thorndike dalam Riyanto (2010: 6), teori belajar Thorndike disebut 

“connectionism” karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-

koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering disebut Trial and 

Error dalam rangka memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. 

Ciri-ciri belajar dengan Trial and Error adalah ada motif pendorong 

aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi, ada eliminasi respons 

yang gagal/salah, dan ada kemajuan reaksi mencapai tujuan. 
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Berdasarkan pendapat Thorndike pembelajaran trial and error tentu 

menggunakan motif-motif yang dapat mendorong aktivitas di dalam 

kelas. Dengan keaktifan siswa tersebut maka pendidik dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan yaitu membuat semua siswa aktif dalam proses 

pembelajaran. Namun dalam proses pembelajaran pendidik harus 

menyesuaikan dengan keadaan di kelas, lingkungan, dan yang lainnya. 

Hal ini senada dengan penelitian Thorndike berikut. Thorndike dalam 

Riyanto (2010: 6), menemukan hukum-hukum sebagai berikut. 

a. Law of Readiness, yaitu kesiapan untuk bertindak itu timbul karena 

penyesuaian diri dengan sekitarnya yang akan memberikan kepuasan.  

b. Law of Exercise and Repetation, sesuatu itu akan sangat kuat bila 

sering dilakukan diklat dan pengulangan. 

c. Law of Effect, yaitu perbuatan yang diikuti dengan dampak/pengaruh 

yang memuaskan cenderung ingin diulangi lagi dan yang tidak 

mendatangkan kepuasan cenderung untuk dilupakan. 

 

Menurut hasil penelitian tersebut, proses belajar melalui proses Trial and 

Error (mencoba-coba dan mengalami kegagalan), dan Law of Effect 

merupakan segala tingkah laku yang berakibatkan suatu keadaan yang 

memuaskan (cocok dengan tuntutan situasi) akan diingat dan dipelajari 

sebaik-baiknya. Ivan Pavlov juga menghasilkan teori belajar yang disebut 

classical conditioning (upaya pembiasaan), yang merupakan sebuah 

prosedur penciptaan reflek baru dengan cara mendatangkan stimulus 

sebelum terjadinya reflek tersebut. Teori ini disebut juga Respondent 

conditioning (pembiasaan yang dituntut). 

John B. Watson mengembangkan teori belajar berdasarkan hasil 

penelitian Pavlov. Watson dalam Dalyono (2012: 32), berpendapat 

bahwa: “belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-

respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Manusia dilahirkan dengan 
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beberapa refleks dan reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta, dan 

marah. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan-hubungan 

stimulus respon baru melalui condotioning”. 

 

Menurut teori conditioning, belajar itu merupakan suatu proses 

perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat (condition) yang 

kemudian menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar menurut 

teori conditioning adalah latihan yang kontinu. Teori ini mengatakan 

bahwa segala tingkah laku manusia juga merupakan hasil conditioning, 

yaitu hasil latihan atau kebiasaan bereaksi terhadap perangsang tertentu 

yang dialami dalam kehidupannya. 

 

E.R. Guthrie memperluas penemuan Watson tentang belajar, yang 

mengemukakan bagaimana cara atau metode untuk mengubah kebiasaan 

yang kurang baik berdasarkan teori conditioning ini. Menurut Guthrie 

dalam Djaali (2008: 87), menyatakan bahwa untuk menggunakan 

kebiasaan yang tidak baik harus dilihat dari rentetan deretan unit-unit 

tingkah lakunya, kemudian diusahakan untuk menghilangkan unit yang 

tidak baik atau menggantinya dengan yang lain atau yang seharusnya.  

 

Skinner menciptakan teori pembiasaan perilaku respon (Operant 

Conditioning) untuk menanggapi teori Stimulus-Respons (S-R) yang 

dikembangkan oleh J. B. Watson. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner 

juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan 

respon. Perbedaannya Skinner membuat perincian lebih jauh. 

 



28 
 

 

Skinner dalam Djaali (2008: 88), membedakan dua macam respons, 

yaitu. 

a. Respondent Response. 

Respondent response merupakan respons yang ditimbulkan oleh 

perangsang tertentu, misalnya keluarnya air liur setelah melihat 

makanan tertentu, dan umumnya perangsang yang demikian itu 

mendahului respons yang ditimbulkan. 

b. Operant Response. 

Operant response yaitu respon yang timbul dan berkembangnya 

diikuti oleh perangsang tertentu. Perangsang yang demikian disebut 

reinforcing stimuli atau reinforce, karena perangsang itu memperkuat 

respons yang telah dilakukan oleh organisme. Misalnya, seorang anak 

yang belajar melakukan perbuatan lalu mendapatkan hadiah, maka ia 

menjadi lebih giat belajar (responsnya menjadi lebih intensif/kuat). 

 

 

Kenyataannya bahwa jenis respon pertama sangat terbatas pada manusia, 

dan jenis respon kedua merupakan bagian terbesar dari tingkah laku 

manusia dan kemungkinan untuk memodifikasinya hampir tidak terbatas. 

Oleh karena itu, Skinner lebih memfokuskan pada jenis tingkah laku 

yang kedua. Skinner menganggap reward atau reinfocement sebagai 

faktor terpenting dalam proses belajar, serta tujuan psikologi adalah 

meramal dan mengontrol tingkah laku. Jadi, operant conditioning 

merupakan situasi belajar di mana suatu respon dibuat lebih kuat akibat 

reinforcement langsung. Berdasarkan pemaparan di atas, maka model 

pembelajaran Think Talk Write dan Co-op Co-op memiliki karakteristik 

yang berhubungan dengan teori behaviorisme karena dalam teori ini 

model pembelajaran tersebut memberi stimulus agar siswa dapat terbiasa 

aktif dalam pembelajaran.  

 

 



29 
 

 

2) Teori Belajar Aliran Konstruktivistik. 

Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih 

menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan 

serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses 

belajarnyapun memberi kesempatan pada siswa untuk mengemukakan 

gagasannya dengan menggunakan bahasanya sendiri, untuk berfikir 

tentang pengalaman yang dialami sehingga siswa menjadi lebih kreatif 

dan imajinatif serta dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif.  

 

Pembelajaran yang mengacu kepada teori belajar konstruktivisme lebih 

memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan 

pengalaman mereka, bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang 

telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru, dengan kata lain siswa lebih 

diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui 

asimilasi dan akomodasi. Teori belajar konstruktivisme bertitik tolak dari 

teori pembelajaran behaviorisme yang didukung oleh B.F Skinner yang 

mementingkan perubahan tingkah laku kepada pelajar, contohnya dari 

tidak tahu menjadi tahu. 

 

Pandangan klasik yang selama ini berkembang adalah bahwa 

pengetahuan secara utuh dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran siswa. 

Penelitian pendidikan sains pada tahun-tahun terakhir telah 

mengungkapkan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran seseorang. 

Pandangan terakhir inilah yang dianut oleh konstruktivisme. 
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Jalaludin dalam Riyanto (2010: 143), konstruktivis berarti bersifat 

membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme 

merupakan suatu aliran yang berupaya membangun tata susunan hidup 

kebudayaan yang bercorak modern. Konstruktivis berupaya membina 

suatu konsesus yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi 

dalam kehidupan umat manusia. 

 

Menurut teori ini, satu prinsip penting dalam psikologi pendidikan adalah 

bahwa guru tidak dapat hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam 

benaknya sedikit demi sedikit. Guru dapat memberikan kemudahan 

dalam proses ini dengan memberikan kesempatan siswa untuk 

menentukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri untuk belajar. 

Tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori konstruktivisme salah 

satunya adalah J. Piaget dan Vygotsky. Piaget dan Siregar (2014: 39), 

mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang 

dikonstruksikan dari pengalamannya, proses pengalaman berjalan secara 

terus menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya 

pemahaman yang baru. Piaget menekankan teori konstruktivisme pada 

proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari 

realitas lapangan. Konstruktivisme menurut pandangan Vygotsky 

menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan 

sosial dalam pembentukan pengetahuan. Vygotsky dalam Santrock 

(2007: 390), mengatakan bahwa ada dua prinsip penting berkenaan 

dengan teori konstruktivismenya, yaitu. 

a. Mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial 

terhadap tanda sampai kepada tukar menukar informasi dan 

pengetahuan. 

b. Zona of proximal development. Pendidik sebagai mediator memiliki 

peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya 

membangun pengetahuan, pengertian, dan kompetensi. 

 

Berdasarkan uraian mengenai teori belajar aliran konstruktivistik di atas, 

maka keterkaitan antara teori belajar dengan model pembelajaran Think 

Talk Write dan Co-op Co-op yaitu melatih siswa untuk bisa mengaitkan 

ilmu pengetahuan dengan pengetahuan yang mereka dapat dalam 
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keseharian atau lingkungan mereka dan pengetahuan tersebut dibangun 

oleh siswa itu sendiri. 

 

3) Teori Belajar Aliran Kognitif. 

Teori belajar kognitif pada dasarnya mementingkan apa yang ada dalam 

diri manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, 

mementingkan peranan kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang, 

mementingkan pembentukan struktur kognitif, mengutamakan 

keseimbangan dalam diri manusia, serta mengutamakan insight 

(pengertian, pemahaman). Implikasi teori kognitivisme terhadap proses 

belajar adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan 

membantu siswa menjadi pembelajaran yang sukses. 

 

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih 

mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar tak hanya dianggap 

sebagai hubungan antar stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, dimana 

belajar itu melibatkan proses berfikir yang sangat komplek, serta teori 

belajar kognitif pada dasarnya mementingkan apa yang ada dalam diri 

manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, 

mementingkan peran kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang, 

mementingkan pembentukan struktur kognitif, mengutamakan 

keseimbangan dalam diri manusia, serta mengutamakan insight 

(pengertian, pemahaman).  
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Teori belajar bermakna yang dikemukakan oleh Ausebel menyatakan 

bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui 

proses belajar yang bermakna. Belajar bermakna adalah proses 

mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan 

terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Ausebel beranggapan bahwa 

aktivitas belajar siswa, terutama yang berada ditingkat pendidikan dasar 

akan bermanfaat jika mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung, 

namun untuk siswa pada tingkatan pendidikan lebih tinggi, maka 

kegiatan langsung akan menyita waktu (Herpratiwi, 2009: 25).  

 

Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk 

mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan 

itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan 

masalah, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan 

bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan 

keberhasilan memperlajari informasi atau pengetahuan yang baru 

(Siregar, 2014: 31). 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Talk Write memiliki karakteristik yang berhubungan langsung 

dengan teori belajar kognitif. Dimana pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write guru memberikan tugas untuk 

mempelajari materi sebelumnya dengan demikian model ini membuat 

siswa untuk mencari informasi dan memahami materi, karena pada 

model ini siswa akan diminta untuk menjelaskan materi yang dipelajari 

kepada teman-teman satu kelompoknya dalam forum diskusi kelompok 

dan diminta untuk aktif berpatisipasi. 

 

4) Teori Belajar Aliran Humanistik. 

Menurut Herpratiwi (2009: 38), teori belajar humanistik proses belajar 

harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini 

sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan 

teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar 

dalam bentuknya  yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih 

tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal dari pada 
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belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia 

keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk 

“memanusiakan manusia” (mencapai aktualisasi diri dan sebagainya) 

dapat tercapai.  

 

Jadi, teori belajar humanistik memiliki tujuan belajar untuk 

mengaktualisasikan diri, belajar akan dianggap berhasil jika siswa 

memahami lingkungannya dan dirinya sendiri yang kemudian siswa 

mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik dan semua proses tersebut 

bermula dari diri manusia itu sendiri. 

 

Carl Roger (Siregar 2014: 37), mengemukakan bahwa siswa yang belajar 

hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas, siswa 

diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung 

jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri. Terdapat lima 

hal penting dalam proses belajar humanistic, yaitu. 

a. Hasrat untuk belajar. 

b. Belajar bermakna. 

c. Belajar tanpa hukuman. 

d. Belajar dengan inisiatif sendiri. 

e. Belajar dan perubahan. 

 

Teori ini menekankan pada proses yang dialami oleh siswa itu sendiri 

bukan dipaksa melainkan atas inisiatif diri sendiri serta 

tanggungjawabnya, sehingga lambat laun mampu mencapai aktualisasi 

diri dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka 

model pembelajaran Think Talk Write dan Co-op Co-op memiliki 

karakteristik dengan teori humanistik. Hal ini karena pada teori 

humanistik siswa dikatakan berhasil apabila telah memahami dirinya 

sendiri dan lingkungannya, pada model pembelajaran Think Talk Write 

dan Co-op Co-op siswa dituntut untuk mampu bekerjasama dengan 
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anggota kelompok yang lain, sehingga dapat membagikan tugas secara 

merata dan adil serta mempunyai tanggungjawab terhadap keputusannya. 

 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif  

 

Amri (2013: 34), menyatakan model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan 

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya 

buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran merupakan suatu desain 

yang menggambarkan proses dan penciptaan situasi lingkungan yang dapat 

mengarahkan siswa untuk berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau 

perkembangan pada diri siswa. Model sangat penting peranannya dalam 

pembelajaran, karena melalui pemilihan model yang tepat dapat 

mengarahkan guru pada kualitas pembelajaran yang efektif. 

 

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

yang efektif untuk kelompok kecil. Model ini menunjukkan efektivitas 

untuk berpikir secara kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi antar 

anggota. Model pembelajaran kooperatif ini memungkinkan siswa untuk 

bertukar pendapat dengan teman dalam satu kelompok untuk memecahkan 

masalah dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 
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Hal ini senada dengan pendapat Komalasari (2013: 62), yang menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran kelompok 

dengan jumlah peserta didik 2-5 orang dengan gagasan untuk saling 

memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tercapainya 

suatu tujuan pembelajaran yang maksimal. Pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) merupakan suatu strategi pembelajaran melalui 

kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan 

kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

 

Menurut Majid (2014: 172), pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dengan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai dengan enam 

orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pembelajaran kooperatif 

menitikberatkan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok 

kecil dan saling membantu dalam belajar, sehingga dapat meingkatkan 

partisipasi dan memberikan kesempatan pada siswa untuk saling 

berinteraksi dengan siswa lainnya dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi. Hal ini sesuai dengan prinsip model pembelajaran kooperatif yang 

diungkapkan oleh Riyanto (2010: 266), yaitu. 

1. Positif independence artinya adanya saling ketergantungan positif yakni 

anggota kelompok menyadari pentingya kerja sama dalam mencapai 

tujuan. 

2. Face to face interaktion artinya antaranggota berinteraksi dengan saling 

berhadapan. 

3. Individual accountability artinya setiap anggota kelompok harus belajar 

dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok. 

4. Use of collaborative/social skill artinya harus menggunakan keterampilan 

bekerjasama dan bersosialisasi. Agar siswa mampu berkolaborasi perlu 

adanya bimbingan guru. 

5. Group processing artinya siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja 

secara efektif. 

 

Model pembelajaran kooperatif menekankan pada kerja sama yang akan 

menimbulkan lebih banyak komunikasi dan interaksi antaranggota 



36 
 

 

kelompok maupun antarkelompok, sehingga dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kooperatif. Menurut Majid 

(2014: 173), pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tujuan antara 

lain. 

1. Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model 

kooperatif unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep 

sulit. 

2. Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai 

perbedaan latar belakang. 

3. Mengembangkan keterampilan sosial siswa antara lain: berbagi tugas, 

aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk 

bertanya, mau menjelaskan idea atau pendapat, bekerja dalam kelompok. 

 

Menurut Johnson dalam Trianto (2007: 60), terdapat unsur-unsur penting 

dalam belajar kooperatif, yaitu sebagai berikut. 

a. Saling ketergantungan yang bersifat positif antarsiswa (positive 

interdependence). 

b. Adanya interaksi tatap muka langsung (face to face promotive 

interaktion). 

c. Adanya tanggung jawab individu (personal responsibility). 

d. Adanya keterampilan menjalin hubungan interpersonal (interpersonal 

skill). 

e. Proses kelompok (group processing) terjadi jika anggota kelompok 

mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dengan baik 

dan membuat hubungan kerja yang baik. 

 

Jika kelima unsur tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta 

suasana kerja kelompok yang maksimal sehingga hasil belajarpun akan 

meningkat. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan oleh Ibrahim, dkk 

(2005: 7─8) sebagai berikut: 

- meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan 

sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 
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tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini 

unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. 

Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan 

penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. 

- penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, 

kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. Pembelajaran 

kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar 

belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas 

tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan 

kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. 

- tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan 

kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini 

penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam 

keterampilan sosial. 

 

Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat bekerja sama 

dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Menurut Rusman 

(2012: 207), pembelajaran kooperatif ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri 

utama sebagai berikut. 

a. Pembelajaran Secara Tim.  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim. 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim 

harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus 

saling membantu  untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Didasarkan pada Manajemen  

Kooperatif.Manajemen kooperatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi 

manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, fungsi manajemen sebagai 

organisasi, fungsi manajemen sebagai kontrol. 

c. Kemauan untuk bekerja sama.  

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan 

secara kelompok. Oleh karena itu, prinsip kebersamaan atau kerja sama 

perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama yang 

baik, pembelajaran kooperatif tidak akan berhasil tanpa hasil yang 

optimal. 

d. Keterampilan Bekerja Sama. 

Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa 

perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 
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Penerapan pembelajaran kooperatif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

sebenarnya dapat membantu guru dalam mencapai keberhasilan 

pembelajaran di beberapa aspek. Keberhasilan tersebut juga tergantung pada 

usaha setiap anggotanya. Setiap anggota kelompok harus melaksanakan 

tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tugas selanjutnya dalam 

kelompok dapat dilakukan dan interaksi yang terjadi antar siswa akan lebih 

intensif. Interaksi yang intensif tersebut dapat dipastikan dengan komunikasi 

antar siswa berjalan dengan baik. 

 

 

4. Model Pembelajaran Think Talk Write 

 

Think Talk Write merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada 

pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. Model 

pembelajaran yang diperkenalkan oleh Huinker dan Laughlin (Huda, 2013: 

218) ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis. 

Alur kemajuan model pembelajaran Think Talk Write dimulai dari 

keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri 

setelah proses membaca. Selanjutnya, berbicara dan membagi ide (sharing) 

dengan temannya sebelum menulis. Model ini merupakan model yang dapat 

melatih kemampuan berpikir dan berbicara peserta didik. Suyatno (2009: 

66) mengemukakan bahwa model pembelajaran think talk write adalah 

pembelajaran yang dimulai dengan berfikir dengan bahasa bacaan, hasil 

bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi. Suhendar (2011: 74) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran Think Talk Write pada dasarnya 
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menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, sehingga dalam 

pelaksanaannya model ini membagi sejumlah siswa kedalam kelompok 

kecil secara heterogen agar suasana pembelajaran lebih efektif. Menurut 

Hamdayana (2014: 216) model pembelajaran Think Talk Write melibatkan 

empat tahap penting yang harus dikembangkan dan dilakukan dalam 

pembelajaran, yaitu : 

1) Berpikir (Think)  

Aktivitas berpikir dapat dilihat dari proses membaca suatu teks bacaan, 

kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca. Dalam tahap ini, 

peserta didik secara individu memikirkan kemungkinan jawaban 

(strategi penyelesaian), membuat catatan apa yang telah dibaca, baik itu 

berupa apa yang diketahuinya, maupun langkah-langkah penyelesaian 

dalam bahasanya sendiri. Membuat catatan kecil dapat meningkatkan 

siswa dalam berpikir dan menulis.  

2) Berbicara (Talk)  

Tahap selanjutnya adalah talk yaitu berkomunikasi dengan 

menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Fase 

berkomunikasi pada model ini memungkinkan siswa untuk terampil 

berbicara. Proses komunikasi di dalam kelas dapat dilakukan dengan 

cara diskusi. Diskusi pada fase talk ini merupakan sarana untuk 

mengungkapkan dan merefleksikan pikiran siswa.  

3) Menulis (Write)  

Fase write yaitu menuliskan hasil diskusi atau pada lembar kerja siswa 

(LKS) yang disediakan. Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, 

karena setelah berdiskusi antarteman kemudian mengungkapkannya 

melalui tulisan. Aktivitas menulis akan membantu siswa dalam 

membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat 

pengembangan konsep siswa.  

4) Presentasi  

Presentasi ini dimaksudkan agar siswa dapat berbagi pendapat dalam 

ruang lingkup yang lebih besar, yaitu dengan teman satu kelas. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Think Talk 

Write adalah model pembelajaran yang melatih siswa untuk mampu 

membangun pemikiran dalam menciptakan ide, mengungkapkan ide 

dan berbagi ide dengan temannya, dan menulis hasil pemikiranya 

tersebut dalam proses belajar. 
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa model pembelajaran Think Talk 

Write adalah model pembelajaran yang melatih siswa untuk mampu 

membangun pemikiran dalam menciptakan ide, mengungkapkan ide dan 

berbagi ide dengan temannya, dan menulis hasil pemikiranya tersebut dalam 

proses belajar. 

 

Langkah-langkah model pembelajaran Think Talk Write menurut Yamin dan 

Ansari (2008: 84) adalah: 

1. Guru membagi teks bacaan berupa lembar aktivitas siswa yang memuat 

situasi masalah yang bersifat open ended dan petunjuk  serta prosedur 

pelaksanaannya. 

2. Siswa membaca teks dan membuat catatan hasil bacaan  secara 

individual,  untuk dibawa  ke  forum 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). Guru  memantau dan mengevaluasi tingkat pemahaman siswa. 

 

 

Peranan guru dalam model pembelajaran Think Talk Write menurut Silver 

dan Mith (Yamin dan Ansari, 2008: 84) adalah: 

1. Mengajukan pertanyaan dan tugas yang mendatangkan keterlibatan dan 

menantang setiap siswa berpikir. 

2. Mendengar secara hati-hati ide siswa. 

3. Menyuruh siswa mengungkapkan ide secara lisan dan tertulis. 

4. Memutuskan apa yang digali dan dibawa siswa dalam diskusi. 

5. Memutuskan kapan memberi informasi, mengklarifikasikan persoalan 

persoalan, menggunakan model, membimbing dan membiarkan siswa 

berjuang dengan kesulitan. 

6. Memonitoring dan menilai partisipasi siswa dalam dikusi dan  

memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk 

berpartisipasi. 
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Menurut Suyatno (2009: 25) kelebihan-kelebihan model pembelajaran Think 

Talk Write diantaranya sebagai berikut. 

1. Model Think Talk Write dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman konsep siswa menjadi 

lebih baik, siswa dapat mengkomunikasikan atau mendiskusikan 

pemikirannya dengan temannya sehingga siswa saling membantu dan 

saling bertukar pikiran. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami 

materi yang diajarkan. 

2. 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. 

 

Selain kelebihan di atas model  pembelajaran Think Talk Write menurut 

Suyatno (2009: 52)  memiliki kekurangan yaitu : Model Think Talk Write 

adalah model pembelajaran baru di sekolah sehingga siswa belum terbiasa 

belajar dengan langkah-langkah pada model Think Talk Write oleh karena 

itu cenderung kaku dan pasif.  

5. Model Pembelajaran Co-op Co-op 

 

Tipe Co-op Co-op ini berbeda dengan tipe pembelajaran yang lain dalam 

model kooperatif, dibandingkan dengan tipe yang lain tipe ini merupakan 

pembelajaran dengan spesialisasi tugas individu bukan hanya tugas 

kelompok. Spesialisasi tugas ini dapat menyelesaikan masalah tanggung 

jawab individual dengan membuat setiap siswa memiliki tanggung jawab 

khusus terhadap kontribusinya sendiri pada kelompok. Tugas ini akan 

membuat siswa merasa bangga karena telah memberikan kontribusinya 

terhadap kelompok. Menurut Slavin dalam Kusumawati (2011: 89), tugas 
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kelompok mempunyai sifat saling terkait satu sama lain oleh penggunaan 

sistem skor kelompok. Maka dengan adanya spesialisasi tugas ini dapat 

membuat semua anggota kelompok bekerja dan tidak ada yang hanya duduk 

diam dan menunggu hasil. 

 

Dalam model pembelajaran Co-op Co-op guru mengelola dan membantu 

kerja kelompok dengan cara mengingatkan mereka akan tugas-tugas yang 

harus mereka kerjakan dan waktu yang disediakan untuk tiap langkah. 

Tetapi apabila guru terlalu ikut campur justru dapat mengganggu siswa. Hal 

ini juga dapat meniadakan kesempatan siswa untuk berinisiatif dan bekerja 

dengan arahan sendiri. Pada saat yang sama, apabila guru menemukan siswa 

yang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan, 

maka guru harus melakukan intervensi. 

 

Menurut Slavin (2010: 215-217), prinsip-prinsip dalam metode Co-op Co-

op, antara lain: (1) menguasai kemampuan kelompok, kesuksesan 

implementasi dari Co-op Co-op sebelumnya menuntut pelatihan dalam 

kemampuan komunikasi dan sosial; (2) perencanaan kooperatif, anggota 

kelompok mengambil bagian dalam merencanakan berbagai dimensi dan 

tuntutan dari proyek mereka. Bersama mereka menentukan apa yang mereka 

ingin investigasikan sehubungan dengan upaya mereka “menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi; sumber apa yang mereka butuhkan; siapa 

akan melakukan apa; dan bagaimana mereka akan menampilkan proyek 

mereka yang sudah selesai dihadapan kelas”; (3) peran guru, dalam kelas 

yang melaksanakan proyek Co-op Co-op guru bertindak sebagai narasumber 

dan fasilitator. Guru tersebut berkeliling di antara kelompok-kelompok yang 

ada, untuk melihat bahwa mereka bisa mengelola tugasnya, dan membantu 

tiap kesulitan yang mereka hadapi dalam interaksi kelompok, termasuk 

masalah dalam kinerja terhadap tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan 

proyek pembelajaran. 
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Sebagai suatu metode mengajar yang menjadi pilihan peneliti, tentunya 

peneliti melihat adanya kelebihan-kelebihan dalam metode Co-op Co-op 

tersebut. Kelebihan metode Co-op Co-op adalah sebagai berikut: 

1. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, 

2. Berpikir dan bertindak kreatif,  

3. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, 

4. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan,  

5. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, 

6. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat.  

 

Selain kelebihan yang dipaparkan tersebut, metode Co-op Co-op ini juga 

memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut, yaitu: 

1. membutuhkan keaktifan anggota kelompok dalam melakukan 

penyelidikan dan investigasi, 

2. peserta yang pasif, tentu semua anggotanya akan pasif, sehingga akan 

menyulitkan mereka ketika melakukan kegiatan investigasi 

 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran Co-op Co-op menurut Slavin 

(2005: 229) adalah sebagai berikut: 

a. Diskusi kelas terpusat pada siswa. Pada awal memulai unit pelajaran di 

kelas dimana co-op co-op digunakan, dorongan para siswa membuka dan 

memancing rasa ingin tahu siswa, bukan untuk mengarahkan mereka 

kepada topik khusus untuk dipelajari. 

b. Menyeleksi tim pembelajaran siswa dan pembentukan tim. 

c. Pemilihan topik kecil. Pembagian tugas diantara tim-tim yang ada di 

kelas, tiap tim membagi topiknya untuk membuat pembagian tugas 

diantara anggota tim. Tiap siswa memilih topik kecil yang mencakup satu 

aspek dari topik tim. 
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d. Persiapan topik kecil. Setelah para siswa membagi topik tim mereka 

menjadi topik-topik kecil, mereka akan bekerja secara individual. 

e. Presentasi topik kecil. Setelah para siswa menyelesaikan kerja individual 

mereka, mereka mempresentasikan topik kecil mereka kepada teman satu 

timnya. 

f. Persiapan presentasi tim. Para siswa didorong untuk memadukan semua 

topik kecil dalam presentasi tim. 

g. Presentasi tim. Selama waktu presentasinya, tim memegang kendali 

kelas. Semua anggota tim bertanggung jawab pada bagaimana waktu, 

ruang, dan bahan-bahan yang ada di kelas digunakan selama presentasi 

mereka, mereka sangat dianjurkan untuk menggunakan sepenuhnya 

fasilitas-fasilitas yang ada di kelas. 

h. Evaluasi pembelajaran. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op ini memiliki komponen 

pembelajaran yang membuat semua anggota kelompok bekerja dan tidak 

ada yang hanya duduk diam dan menunggu hasil, selain itu Co-op Co-op 

memiliki beberapa keunggulan seperti siswa memiliki tanggung jawab 

khusus terhadap kontribusinya sendiri terhadap kelompok, siswa bertaggung 

jawab atas sebagian dari keseluruhan tugas dan siswa akan merasa lebih 

percaya diri dan meningkatkan aktivitas belajar siswa didalam kelas. 

 

6. Mata Pelajaran IPS Terpadu 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang disiplin 

ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi/antropoogi, dan 

sebagainya. 

Senada dengan pendapat Zubaedi (2011: 288), mendefinisikan ilmu 

pengetahuan sosial sebagai metode pelajaran di sekolah yang di desain atas 

dasar fenomena, masalah, dan realita sosial dengan pendekatan 

interdisipliner yang melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu dan humaniora 

seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, 

pendidikan. 
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Berdasarkan pendapat ahli tersebut, IPS Terpadu mempelajari masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat sehingga harus memadukan berbagai 

cabang ilmu sosial yang dirumuskan atas dasar realita dan fenomena sosial. 

Hal tersebut sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPS di SMP/MTs 

yang diungkapkan oleh Trianto (2007: 174-175), antara lain. 

a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, 

bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. 

b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial 

berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonom, dan sosiologi, 

yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau 

topik (tema) tertentu. 

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut berbagai 

masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner. 

d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa 

dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan adaptasi dan pengelolaan lingkungan struktur, proses, dan 

masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti 

pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. 

 

Tujuan pembelajaran IPS menurut Zubaedi (2011: 289), mencakup empat 

hal, antara lain. 

1. Mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian, 

keekonomian, kesejarahan, dan kewarganegaraan (atau konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan). 

2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan inquiri, 

pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. 

3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

(serta mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa). 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkompetensi, dan bekerja sama 

dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala lokal, nasional, 

maupun internasional. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, IPS Terpadu dirancang untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah, serta 
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melatih kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Tabel 2. Penelitian yang Relevan 

No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewi Titik 

Sugiarti (2013) 

Penerapan Model 

Cooperative 

Learning Tipe Co-

Op Co-Op disertai 

Metode Eksperimen 

untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas 

VII pada Materi 

Teorema Pythagoras 

Di SMP Negeri 2 

Rambipuji Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

Peneitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat 

peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika kelas VIII B siswa 

dengan penerapan model 

pembelajaran Co-op Co-op. pada 

siklus I aktivitas belajar siswa 

mencapai 72,21% dan termasuk 

kategori aktif, pada siklus II  naik 

menjadi 75,81% dengan kategori 

aktif. Sedang hasil belajar siswa 

pada siklus I sebesar 84,09% dan 

pada siklus II naik menjadi 

86,36%. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwitya Nadya 

Fatmawati 

(2010) 

Penerapan Strategi 

Pembelajaran Think 

Talk Write untuk 

Meningkatkan 

Aktivitas Belajar 

Biologi Siswa Kelas 

X-1 SMA Al Islam 

Surakarta Tahun 

Ajaran 2009/2010 

Penerapan strategi pembelajaran 

Think Talk Write dapat 

meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, presentase rata-rata 

berdasarkan lembar observasi 

aktivitas siswa pra siklus sebesar 

41-90%, siklus I sebesar 73,07% 

dan siklus II 87,23%. Sedang hasil 

perhitungan angket pra siklus 

menunjukan aktivitas siswa 

sebesar 70,49%, siklus I sebesar 

73,83% dan siklus II sebesar 

77,96%. Kesimpulannya bahwa 

penerapan strategi Think Talk 

Write dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

3 

 

Ngarab 

Sembiring 

Meningkatkan 

Aktivitas Belajar 

Peneitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat 
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(2014) Siswa Melalui 

Penerapan Model 

Pembelajaran Think 

Talk Write (TTW) di 

Kelas IX-7 SMP 

Negeri 3 Berastagi 

peningkatan aktivitas belajar 

bahasa Indonesia siswa dengan 

penerapan model pembelajaran 

Think Talk Write. Hasil belajar 

siswa dengan menggunakan 

lembar kerja siswa pada siklus I 

sebesar 67,1% dan pada siklus II 

sebesar 81,2% menunjukan tuntas 

secara individu dan kelas. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska Lena 

(2014) 

Meningkatkan 

Aktivitas Belajar 

dengan Penerapan 

Metode 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Co-

Op Co-Op pada 

Mata Pelajaran Sains 

Kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 

Simpang Kubu 

Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar 

Terjadi peningkatan aktivitas 

belajar siswa yang dapat dilihat 

dari hasil belajar siswa , sebelum 

dilakukan tindakan diperoleh 

jumlah skor 89 dengan kategori 

rendah. Terjadi peningkatan pada 

siklus I dengan skor 129 pada 

kategori tinggi , kemudian pada 

siklus II terjadi peningkatan 

dengan perolehan skor 146 pada 

kategori sangat tinggi. Metode 

pembelajaran kooperatif tipe co-

op co-op dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

5 Widya Octa 

Ryanti (2016) 

Penerapan Model 

Pembelajaran Think 

Talk Write (TTW) 

Untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas 

V Pada Mata 

Pelajaran IPS SD 

Negeri 9 Metro 

Timur Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

Model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Talk Write dapat 

meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Pelaksanaan tindakan dari 

aktivitas belajar yang diukur dari 

kognitif pada siklus I sebesar 

50%, pada siklus II meningkat 

sebesar 36% menjadi 86%. 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan tergantung dari 

bagaimana pelaksanaan atau proses dari kegiatan tersebut. Begitu juga dengan 

kegiatan belajar mengajar, tingkat keberhasilannya tergantung dari bagaimana 
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proses belajar dan pembelajaran terjadi. Tujuan akhir yang diharapkan oleh 

siswa dan guru dalam proses belajar mengajar selain adanya perubahan tingkah 

laku dan penambahan pengetahuan adalah tercapainya aktivitas belajar yang 

optimal. Akan tetapi, usaha untuk mencapai ataupun meningkatkan aktivitas 

belajar yang optimal tidak selalu mudah. Ada beberapa faktor yang 

berhubungan erat dengan keberhasilan proses belajar siswa yaitu faktor-faktor 

yang apabila difungsikan sebagai mana mestinya dapat menjadi faktor-faktor 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

Pada dasarnya belajar merupakan suatu tindakan berbuat. Kita tidak bisa 

mengetahui cara belajar apabila tidak melihat dan memahami aktivitas belajar 

siswa. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting di 

dalam cara belajar dan interaksi belajar. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas 

dalam pembelajaran memiliki andil yang besar guna tercapainya proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang aktif dan melibatkan seluruh peserta 

belajar baik siswa maupun guru diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan 

dalam proses pembelajaran tersebut. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diketahui sebagian besar pencapaian 

aktivitas belajar siswa masih tergolong rendah. Rendahnya aktivitas belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu yaitu dikarenakan kurang 

mempraktikkan cara belajar yang efektif dan efisien. Upaya meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara 
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siswa saling bekerjasama, berkomunikasi, dan berbagi pengetahuan dengan 

teman yang lain serta mulai belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Pada 

model pembelajaran kooperatif ini diharapkan siswa dapat meningkatkan 

aktivitas belajar. 

 

Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) (X1) dan Co-op Co-op 

(X2). Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar 

siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 

(TTW). 

 

Berdasarkan uraian hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada paradigma berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Interaksi antara Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think 

Talk Write dan Co-op Co-op terhadap aktivitas belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Think Talk Write 

(X1) 

Aktivitas Belajar 

(Y) 

Co-op Co-op  

(X2) 
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D. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah. 

 

1. Ada perbedaan aktivitas belajar siswa antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 

dibandingkan dengan yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe  Co-op Co-op pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe  Think Talk Write dalam  

meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari kegiatan visual siswa 

didalam kelas. 

3. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 

dalam  meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari kegiatan oral siswa 

didalam kelas. 

4. Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write dalam  

meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari kegiatan mendengarkan 

siswa didalam kelas. 

5. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 
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dalam  meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari dari kegiatan 

menulis siswa didalam kelas. 

6. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 

dalam  meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari kegiatan 

menggambar siswa didalam kelas. 

7. Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write dalam  

meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari kegiatan metrik siswa 

didalam kelas. 

8. Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op lebih baik dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari kegiatan mental siswa 

didalam kelas. 

9. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa dilihat dari kegiatan emosional 

siswa didalam kelas. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen semu dengan pendekatan komparatif. Komparatif adalah 

suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Menguji hipotesis komparatif 

berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan (Sugiyono, 

2005: 115). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang 

akan dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu aktivitas belajar 

siswa dengan perlakuan yang berbeda.  

 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan 

suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada 

waktu yang berbeda (Sugiono, 2011: 57). Analisis komparatif dilakukan 

dengan cara membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain. 

Melalui analisis komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori yang 

satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas 

(Sugiono, 2011: 93).  
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Menurut (Arikunto, 2002: 236) menambahkan bahwa penelitian komparasi 

akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 

tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, 

kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yaitu suatu penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan, variabel-variabel yang lain dapat 

mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol secara ketat. (Sugiono, 2005: 

7). 

 

Penelitian ini merupakan eksperimen dibidang pendidikan sehingga dapat 

didefinisikan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu 

perlakuan, tindakan, treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau 

menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu dibandingkan 

dengan tindakan lain (www.Ktiguru.org:2011). Berdasarkan hal tersebut maka 

tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu 

perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan 

kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. 

 

Metode eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu eksperimen murni (true 

experiment) dan eksperimen semu (quasi  experiment). Metode eksperimen 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental semu (quasi 

eksperimental design). Eksperimen semu adalah jenis komparasi  yang 

membandingkan pengaruh pemberian suatu perlakuan (treatment) pada suatu 

http://www.ktiguru.org:2011/
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objek (kelompok eksperimen) serta melihat besar pengaruh perlakuannya 

(Arikunto, 2002: 77). Penelitian eksperimen semu dapat diartikan sebagai 

penelitian yang mendekati eksperimen.  

 

Bentuk penelitian ini banyak digunakan dibidang ilmu pendidikan atau 

penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia (Sukardi, 2009:16). 

(Sugiono, 2011: 107) Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan 

sebab akibat (hubungan klausal) antar dua faktor yang sengaja ditimbulkan 

oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-

faktor lain yang mengganggu. 

 

 

1. Desain Penelitian 

 

Metode eksperimen dalam penelitian ini menggunakan jenis desain 

penelitian dengan metode posttest-only control group design. Dalam desain 

ini, Menurut Sugiyono, (2012: 76) bahwa terdapat dua kelompok yang 

masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran Think Talk Write (X1) dan kelompok kedua 

diberi perlakuan dengan model pembelajaran Co-op Co-op (X2) Kelompok 

yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran Think Talk Write (X1) 

disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang diberi perlakuan dengan 

model pembelajaran Co-op Co-op (X2) disebut kelompok pembanding. 

 



55 
 

Pengaruh adanya perlakuan (treatment) disimbolkan dengan (O1:O2) dan 

selanjutnya untuk melihat pengaruh perlakuan berdasarkan signifikasinya 

adalah dengan analisis uji beda menggunakan statistik T-test. Jika terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

pembanding, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. 

Untuk lebih jelasnya tentang desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  

 

 

 

Keterangan: 

 R = kelompok dipilih secara random  

X = perlakuan atau sesuatu yang diujikan  

O1= hasil posttest kelas eksperimen  

O2 = hasil posttest kelas pembanding 

 

2. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :  

1) Melakukan observasi pendahuluan untuk melihat permasalahan di 

lapangan yang akan diteliti  

RF X1 O1 

RJ X2 O2 
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2) Melakukan wawancara terhadap guru bidang studi IPS Terpadu untuk 

mengetahui beberapa permasalahan yang ada serta untuk mengetahui 

jumlah kelas yang menjadi populasi kemudian digunakan sebagai sampel 

penelitian 

3) Menetapkan sampel penelitian yang dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling. Menentukan kelas eksperimen dan kelas pembanding 

dengan cara diundi kemudian menyusun rancangan penelitian 

4) Menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Think Talk Write 

5) Menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Co-op Co-op. 

6) Membuat kesimpulan lama pertemuan setiap kelas adalah 2 jam pelajaran 

atau 2x40 menit selama 8 kali pertemuan. 

7) Melakukan penilaian melalui lembar observasi untuk mengukur aktivitas 

belajar siswa.  

8) Analisis data untuk menguji hipotesis  

9) Menarik kesimpulan 

 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 

117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
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Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 

10 kelas sebanyak 292 siswa.  

 

2. Sampel  

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. (Sugiyono, 2010:118). Sedangkan menurut Basrowi dan 

Akhmad Kasinu (2007: 260) sampel adalah sebagian populasi yang dipilih 

dengan teknik tertentu untuk mewakili populasi. Menurut Arikunto (2006: 

131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.  

 

Pengambilan sampel bertujuan dilakukanya dengan cara mengambil subyek 

bukan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Teknik ini 

memilih sampel bukan didasarkan individual, melainkan lebih didasarkan 

pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul 

bersama. (Sukardi, 2003: 61). 

 

Sampel penelitian ini diambil dari populasi sebanyak empat kelas, yaitu 

VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VII G, VII H, VII I dan 

VII J. Hasil teknik cluster random sampling diperoleh kelas VII F dan 

kelas VII J sebagai sampel. Kelas VII F dan kelas VII J merupakan 

kelas yang mempunyai rata-rata kemampuan akademis yang relatif rendah 

karena dalam pendistribusian siswa dikelompokkan ke dalam kelas 
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unggulan, dimana kelas unggulan tersebut adalah kelas VII A, VII B, VII C 

dan VII D. 

 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 siswa yang tersebar ke dalam 2 

kelas yaitu kelas VII J sebanyak 30 siswa yang merupakan kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Talk Write., dan kelas VII F sebanyak 30 siswa yang merupakan 

kelas pembanding/kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Co-op Co-op. 

 

 

 

C. Variabel Penelitian 

 

 

Menurut Sugiyono (2010: 60), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). 

 

1. Variabel Bebas (Independent) 

 

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (dependent). Menurut Sugiyono (2010: 60) variabel adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 
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ditarik kesimpulannya. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sebagai kelas 

eksperimen (X1) dan model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op) 

sebagai kelas pembanding/ kontrol (X2).  

 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

 

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada 

penelitian ini, variabel terikatnya adalah aktivitas belajar siswa (Y). 

 

 

 

D. Definisi Konseptual Variabel 

 

Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini perlu dikonsep agar memudahkan 

dalam pengumpulan data dan dalam mengidentifikasikan objek penelitian. 

 

a. Aktivitas belajar 

 

Aktivitas belajar pada dasarnya adalah kegiatan atau perilaku yang terjadi 

selama proses belajar mengajar. Kegiatan yang dimaksud dalam aktivitas 

belajar siswa merupakan proses belajar. Aktivitas adalah segala kegiatan 

yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama 

proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

siswa untuk belajar. Aktivitas belajar adalah segenap rangkaian atau 

aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan 
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perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada 

sedikit banyaknya perubahan. 

 

 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan untuk variabel dan  

konstrak dengan memberikan arti atau menjelaskan secara spesifik kegiatan 

atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak 

variabel. 

 

a. Aktivitas belajar 

 

Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai 

dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa 

ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa 

ketrampilan terintegrasi. Ketrampilan dasar yaitu mengobservasi, 

mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. Sedangkan ketrampilan terintegrasi terdiri dari 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam 

bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan 

dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, 

mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan 

melaksanakan eksperimen. 
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Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1 Aktivitas 

Belajar 

(Y) 

Aktivitas Visual 

 

 

 

Aktivitas Lisan 

 

 

 

Aktivitas 

Mendengarkan 

 

 

 

Aktivitas 

Menulis 

 

 

 

 

Aktivitas 

Menggambar 

 

Aktivitas Metrik 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

Mental 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

Emosional 

1. Memperhatikan penjelasan 

guru 

2. Membaca buku pelajaran 

 

1. Mengajukan pertanyaan 

2. Mengungkapkan pendapat 

tentang suatu materi 

 

1. Mendengarkan penjelasan 

yang disampaikan oleh guru 

2. Mendengarkan presentase 

kelompok saat berdikusi 

 

1. Menulis materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru 

2. Meringkas kembali materi 

pelajaran yang telah 

diberikan di rumah 

 

1. menggambar, membuat, 

grafik, peta, dan diagram. 

 

1. melakukan kegiatan, 

membuat konstruksi, 

model, mereparasi, 

bermain, berkebun, 

berternak. 

 

1. Dapat mengingat materi 

pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru 

pada pertemuan pekan lalu 

2. Dapat memecahkan soal 

latihan yang diberikan oleh 

guru 

 

1. Merasa senang dengan 

materi pelajaran IPS yang 

disampaikan guru 

2. Merasa senang atas cara 

prnyampaian materi 

pelajaran 

Interval 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Observasi 

 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Sudjarwo, 2009: 161). 

Hadi dalam Sugiyono (2010: 203), mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa. Teknik observasi dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung tentang kegiatan proses belajar mengajar 

di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Data diperoleh dengan menggunakan 

lembar observasi mengenai aktivitas belajar siswa kelas VII F dan VII J 

mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 

 

 

G. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Dalam penggunaan statistik 

ini, data yang diperoleh dalam penenlitian harus memenuhi syarat berdistribusi 
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normal dan homogen, sehingga perlu uji terlebih dahulu yang berupa uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas data sampel dalam penelitian ini menggunakan uji 

One- Sample Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Dimana dinyatakan data 

normal apabila nilai signifikansi (assymp. Sig) > nilai alpha yang digunakan 

yaitu 5%. Adapun rumus nya sebagai berikut. 

𝑍1 =
𝑋1−𝑋

𝑆
 

Keterangan 

X  = Rata-rata 

S  = Simpangan Baku 

Xi  = Nilai Siswa 

 

Rumus hipotesis yaitu 

H0 = Sampel berdistribusi normal 

H1 = Sampel tidak berdistribusi normal 

 

 

2. Uji Homogenitas  

 

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk 
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mengetahui apakah data berasal dari populasi yang homogen atau tidak. 

Untuk mencari homogenitas digunakan rumus Levene Statistik yaitu dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑊 =
 𝑁 − 𝑘  𝑁𝑖(𝑍 1. − 𝑍 …)

2𝑛
𝑖=0

𝑘 − 1  (𝑍𝑖𝑗 − 𝑍 𝑖 .)2
𝑁𝑖
𝑗=1

𝑘
𝑖−1

 

Keterangan: 

n = jumlah observasi 

k = banyaknya kelompok 

YT = rata-rata dari kelompok ke i 

Zt = rata-rata kelompok dari Zi 

Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zij 

 

Untuk melakukan pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis 

sebagai berikut. 

Ho : Data populasi bervarians homogen 

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut: 

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α 

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu. 

1) Terima Ho apabila nilai significancy> 0,05 

2) Tolak Ho apabila nilai significancy< 0,05 (Sudarmanto, 2005 : 123). 
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H. Teknik Analisis Data 

 

1. T-test Dua Sampel Independent 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen 

digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat 

digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen 

yakni rumus separated varian dan polled varian. 

 

(separated varian)  

    t = 
𝑋1−𝑋2

 
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2

 

 

( polled varian) 

   t=
𝑋1−𝑋2

 
 𝑛1−1 𝑆1

2+ 𝑛2−1 𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
 
1

𝑛1
+
1

𝑛2
 

 

Keterangan. 

X1 = rata–rata aktivitas belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS 

   Terpadu yang diajar menggunakan model pembelajaran  

   kooperatif tipe Think Talk Write 

X 2 = rata–rata aktivitas belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS  

   Terpadu yang diajar menggunakan model pembelajaran  

   kooperatif tipe Co-op Co-op 

S1
2 

= varian total kelompok 1 

S2
2 
 = varian total kelompok 2 

n1 = banyaknya sampel kelompok 1 

n2 = banyaknya sampel kelompok 2 

 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu. 

a. Apakah data dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya 

sama atau tidak. 
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b. Apakah varian data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk 

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians. 

 

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk 

memilih rumus t-test.  

1. Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varian homogen, maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik sparated varian maupun polled varian 

untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk yang besarnya dk = n1 + 

n2 – 2. 

2. Bila n1 ≠n2 dan varian homogen dapat digunakan rumus t-test dengan 

polled varians, dengan dk = n1 + n2 – 2. 

3. Bila n1 = n2 dan varian tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test 

dengan polled varian maupun sparated varian dengan dk = n1-1 + n2 – 1, 

jadi bukan n1 + n2 – 2. 

4. Bila n1 ≠n2 dan varian tidak homogen, untuk itu digunakan rumus tes 

sparated varian, harga t sebagai pengganti harga t-tabel hitung dari 

selisih harga t-tabel dengan dk =( n1-1) dibagi dua kemudian ditambah 

dengan harga t yang terkecil. 

(Sugiyono, 2010: 272-273). 

 

 

 

I. Pengujian Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini dilakukan delapan pengujian hipotesis, yaitu: 

Rumusan hipotesis:  

1. H0 = µ1 = µ2  

Ha = µ1 ≠ µ2 

2. H0 = X1 ≤ X2  

Ha = X1 > X2 

3. H0 = X1 ≥ X2  

Ha = X1 < X2 
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4. H0 = X1 ≤ X2  

Ha = X1 > X2 

5. H0 = X1 ≥ X2  

Ha = X1 < X2 

6. H0 = X1 ≥ X2  

Ha = X1 < X2 

7. H0 = X1 ≤ X2  

Ha = X1 > X2 

8. H0 = X1 ≤ X2  

Ha = X1 > X2 

9. H0 = X1 ≥ X2  

Ha = X1 < X2 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah. 

Tolak Ho apabila Fhitung > Ftabel ; Fhitung < Ftabel 

Terima Ho apabila Fhitung < Ftabel ; Fhitung > Ftabel 



141 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan aktivitas belajar antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write dan Co-op Co-op pada 

mata pelajaran IPS Terpadu. Perbedaan aktivitas belajar siswa dapat terjadi 

karena adanya penggunaan model pembelajaran yang berbeda untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran  Think Talk Write (Conextual Teaching and Learning) akan 

lebih baik dibandingkan  menggunakan model pembelajaran Co-Op Co-op 

dalam kegiatan visual. 

3. Aktivitas belajar siswa yang yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran  Think Talk Write (Conextual Teaching and Learning) akan 

lebih baik dibandingkan  menggunakan model pembelajaran Co-Op Co-op 

dalam kegiatan oral. 
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4. Aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran  Think Talk Write (Conextual Teaching and Learning) akan 

lebih baik dibandingkan  menggunakan model pembelajaran Co-Op Co-op 

dalam kegiatan mendengarkan. 

5. Aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran  Think Talk Write (Conextual Teaching and Learning) akan 

lebih baik dibandingkan  menggunakan model pembelajaran Co-Op Co-op 

dalam kegiatan menulis. 

6. Aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran  Think Talk Write (Conextual Teaching and Learning) akan 

lebih baik dibandingkan  menggunakan model pembelajaran Co-Op Co-op 

dalam kegiatan menggambar. 

7. Aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran  Co-Op Co-op akan lebih baik dibandingkan  menggunakan 

model pembelajaran Think Talk Write (Conextual Teaching and Learning) 

dalam kegiatan metrik. 

8. Aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran  Co-Op Co-op akan lebih baik dibandingkan  menggunakan 

model pembelajaran Think Talk Write (Conextual Teaching and Learning) 

dalam kegiatan mental. 

9. Aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran  Think Talk Write (Conextual Teaching and Learning) akan 
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lebih baik dibandingkan  menggunakan model pembelajaran Co-Op Co-op 

dalam kegiatan emosional. 

 

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang studi perbandingan aktvitas belajar IPS 

Terpadu antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write dan tipe Co-op Co-op pada siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 

14 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018, maka penulis menyarankan : 

1. Sekolah hendaknya memberikan pengetahuan tambahan kepada guru-guru 

melalui pelatihan metode pelajaran yang tepat guna meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas VII SMP Negeri 14 Bandar Lampung. 

2. Guru harus menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (Conextual 

Teaching and Learning) untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan visual, dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa model 

pembelajaran Think Talk Write lebih baik dari pada model pembelajaran 

Co-op Co-op untuk meningkatkan kegiatan visual siswa. 

3. Guru harus menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (Conextual 

Teaching and Learning) untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan oral, dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa model 

pembelajaran Think Talk Write lebih baik dari pada model pembelajaran 

Co-op Co-op untuk meningkatkan kegiatan oral siswa. 
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4. Guru harus menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (Conextual 

Teaching and Learning) untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan mendengarkan, dari hasil penelitian maka dapat dilihat 

bahwa model pembelajaran Think Talk Write lebih baik dari pada model 

pembelajaran Co-op Co-op untuk meningkatkan kegiatan mendengarkan 

siswa. 

5. Guru harus menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (Conextual 

Teaching and Learning) untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan menulis, dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa 

model pembelajaran Think Talk Write lebih baik dari pada model 

pembelajaran Co-op Co-op untuk meningkatkan kegiatan menulis siswa. 

6. Guru harus menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (Conextual 

Teaching and Learning) untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan menggambar, dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa 

model pembelajaran Think Talk Write lebih baik dari pada model 

pembelajaran Co-op Co-op untuk meningkatkan kegiatan menggambar 

siswa. 

7. Guru harus menggunakan model pembelajaran Co-op Co-op (Conextual 

Teaching and Learning) untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan metrik, dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa model 

pembelajaran Co-op Co-op lebih baik dari pada model pembelajaran Think 

Talk Write untuk meningkatkan kegiatan metrik siswa. 



145 
 

8. Guru harus menggunakan model pembelajaran Co-op Co-op (Conextual 

Teaching and Learning) untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan mental, dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa model 

pembelajaran Co-op Co-op lebih baik dari pada model pembelajaran Think 

Talk Write untuk meningkatkan kegiatan mental siswa. 

9. Guru harus menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (Conextual 

Teaching and Learning) untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam kegiatan emosional, dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa 

model pembelajaran Think Talk Write lebih baik dari pada model 

pembelajaran Co-op Co-op untuk meningkatkan kegiatan emosional siswa. 
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