
 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PARADIGMA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Model Pembelajaran 

Model berarti contoh, acuan atau ragam sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. 

Model pembelajaran berarti acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan 

pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis (La Iru dan La Ode Safiun 

Arihi, 2012:6).  

Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya 

(Rusman, 2013:144). 

Model-model pembelajaran memiliki komponen: 

a.  Fokus 

Fokus merupakan aspek sentral sebuah model. Fokus dari sebuah sistem 

merujuk pada kerangka acuan yang mendasari pengembangan sebuah model. 

b. Sintaks 

Sintaks atau tahapan dari model mengandung uraian tentang model dalam 

tindakan. Misalnya kegiatan-kegiatan yangdisusun berdasarkan tahapan-
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tahapan yang jelas dari keseluruhan program yang melambangkan lingkungan 

pendidikan dari setiap model. 

c.  Sistem sosial 

Model-model pembelajaran itu menjelaskan sistem untuk mengajarkan sikap, 

keterampilan serta pengertian dan lain-lain. 

d. Sistem Pendukung 

Aspek yang penting dan utama dari suatu model adalah elemen pendukung 

yang tujuannya adalah menyiapkan kemudahan kepada guru dan siswa bagi 

berhasilnya penerapan strategi mengajar. 

(La Iru dan La Ode Safiun Arihi, 2012:7) 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas.  

4. Memiliki bagian-bagian model: a) urutan langkah-langkah pembelajaran; b) 

adanya prinsip-prinsip reaksi; c) sistem sosial; d) sistem pendukung. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 

6. Membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang 

dipilihnya. 

 (Rusman, 2013:145) 
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Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran merupakan acuan pembelajaran 

yang dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang digunakan 

untuk membimbing pembelajaran di dalam kelas. 

2. Konsep Model Pembelajaran Kooperatif 

Artz dan Newman mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai kelompok 

kecil pembelajar atau siswa yang bekerja sama dalam satu tim untuk mengatasi 

suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai suatu tujuan bersama 

(Miftahul Huda, 2011:32). 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok kecil, dengan anggota kelompok 3-5 orang, yang 

dalam menyelesaikan tugas kelompoknya yang setiap anggota kelompok 

harus saling kerja sama dan saling membantu untuk memahami materi, 

sehingga setiap siswa selain mempunyai tanggung jawab individu, 

tanggung jawab berpasangan, juga mempunyai tanggung jawab dalam 

kelompok (Arihi L.S dalam La Iru dan La Ode Safiun Arihi, 2012:47). 

 

Pembelajaran kooperatif mengacu pada model pembelajaran di mana siswa 

bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. 

Pembelajaran kooperatif umumnya melibatkan kelompok yang terdiri dari 4 siswa 

dengan kemampuan yang berbeda-beda (Miftahul Huda, 2011:32). Dalam 

pembelajaran kooperatif siswa berperan ganda yaitu siswa sebagai siswa dan 

siswa sebagai guru. Dengan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai sebuah 

tujuan bersama (La Iru dan La Ode Safiun Arihi, 2012:50). 

Ciri-ciri pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai beriku: 

a. Pembelajaran secara tim. 
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b. Berdasarkan pada manajeman kooperatif. 

c. Kemauan untuk bekarjasama. 

d. Keterampilan bekerjasama. 

     (Rusman, 2013:207) 

Orlich, et al. menyebutkan delapan manfaat pembelajaran kooperatif yaitu: 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap pengetahuan dasar 

2. Memberi penguatan terhadap keterampilan sosial 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan 

4. Menciptakan lingkungan belajar yang aktif 

5. Meningkatkan kepercayaan diri siswa 

6. Menghargai perbedaan gaya belajar 

7. Meningkatkan tanggung jawab siswa 

8. Fokus pada keberhasilan setiap siswa 

     (dalam La Iru dan La Ode, 2012:55) 

 

Berdasarkan uraian tentang pengertian pembelajaran kooperatif di atas, maka 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran di mana siswa dibagi ke dalam 

sebuah kelompok kecil yang setiap kelompok terdiri atas 3-5 orang dan saling 

berkolaborasi atau bekerja sama dengan penuh tanggung jawab untuk 

menyelesaikan sebuah tugas kelompok. 

3. Konsep Think Talk Write (TTW) 

Pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write merupakan pembelajaran yang 

dimulai dengan berpikir melalui bahan (menyimak, mengkritisi, dan alternatif 

solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi dan 

kemudian dibuat laporan hasil presentasi (Ngalimun, 2013:170). 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write merupakan model 

pembelajaran kooperatif di mana perencanaan dari tindakan yang cermat 

mengenai kegiatan pembelajaran yaitu lewat kegiatan berpikir (think), 

berberbicara atau berdiskusi dan bertukar pendapat (talk) serta menulis 
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hasil diskusi (write) agar tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

diharapkan dapat tercapai (La Iru dan La Ode Safiun Arihi, 2012:67). 

 

Think Talk Write memiliki empat langkah penting dalam pelaksanaannya yaitu: 

1. Berpikir (thinking). Siswa diberi kesempatan untuk memikirkan atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru berupa lembar kerja 

yang dilakukan secara individu. 

2. Berdiskusi atau bertukar pendapat (talking). Siswa diorganisasikan dalam 

kelompok. Selanjutnya siswa diarahkan untuk terlibat secara aktif dalam 

berdiskusi kelompok mengenai lembar kerja yang telah disediakan. Pada 

tahap ini siswa saling berbagi jawaban dan pendapat dengan kelompoknya 

masing-masing. 

3. Menulis (writing). Pada tahap ini siswa diminta untuk menulis dengan 

bahasa pemikirannya sendiri hasil belajar dan diskusi kelompok masing-

masing. 

4. Presentasi. Hasil tulisan siswa dipresentasikan di depan kelas sekaligus 

memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapinya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model kooperatif tipe Think Talk 

Write merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif di mana siswa 

diberikan kesempatan berpikir secara individu, bertukar pendapat dengan teman 

dalam sebuah kelompok dan kemudian menulis hasil diskusi serta 

mempresentasikannya di depan kelas dengan harapan semua siswa akan lebih 

aktif dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. 
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4. Konsep Minat Belajar 

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-

ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan 

atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada seseorang (biasanya disertai 

dengan perasaan senang), karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu 

(Sardiman A.M, 2007:76). Minat adalah sesuatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerima akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

di luar diri semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat 

(Slameto, 2010:12).  

 

Minat akan selalu berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan. Oleh karena itu 

yang paling penting bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa selalu 

butuh dan ingin terus belajar. Slameto menyatakan bahwa minat tidak dibawa 

sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan 

mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat 

baru (Slameto, 2010:57). 

Proses pembelajaran tanpa adanya minat tidak akan berjalan lancar. Minat ini 

antara lain dapat dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 

2. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. 

3. Memberi kesempatan untuk mendapat hasil yang baik. 

4. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. 

(Sardiman A.M, 2007:95) 
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Selain dengan cara-cara di atas, ternyata masih ada cara-cara lain untuk 

menumbuhkan minat belajar siswa. Menumbuhkan minat belajar jangka panjang 

dengan cara menyajikan rangsangan yang lebih menarik bagi murid-murid seperti 

tontonan, permainan, dan bentuk rekreasi lainnya (S. Nasution,2010:13) 

 

Menurut Bernard minat timbul tidak secara tiba-tiba/spontan, melainkan timbul 

akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja 

(Sardiman A.M, 2007:76). Minat belajar pada siswa juga muncul karena adanya 

motivasi dari seorang guru. Guru yang berminat tinggi dan antusias akan 

menghasilkan murid-murid yang berminat tinggi dan antusias pula. Berkat 

dorongan orang lain, murid akan selalu berusaha lebih giat karena minat 

belajarnya menjadi lebih besar (Oemar Hamalik, 2001:164). Selain keantusiasan 

guru, teknik dan proses pembelajaran yang bermacam-macam dan media 

pembelajaran yang bervariatif juga sangat efektif untuk memelihara minat murid. 

Cara mengajar yang bervariasi ini akan menimbulkan situasi belajar yang 

menantang dan menyenangkan. 

 

Ada beberapa indikator untuk mengetahui minat siswa dalam pelajaran antara 

lain: 

1. Perhatian. 

2. Adanya rasa suka dan rasa senang. 

3. Ketertarikan terhadap aktivitas-aktivitas pembelajaran. 

   (Slameto, 2010:57) 

Berdasarkan indikator di atas, mengenai perhatian adalah  adanya kecenderungan 

yang tetap dan mengenang dan memperhatikan sesuatu yang dipelajari secara 

terus menerus. Pada indikator rasa suka dan perasaan senang adalah berhubungan 
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dengan perasaan senang terhadap mata pelajaran sejarah dan tanpa adanya 

paksaan. Pada indikator ketertarikan pada aktivitas-aktivitas pembelajaran adalah 

berhubungan dengan partisipasi siswa dalam seluruh kegiatan pembelajaran mulai 

dari awal hingga akhir pembelajaran. 

 

Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan 

melalui partisipasi dalam suatu aktivitas (Djaali, 2008:121). Aktivitas yang 

dimaksudkan yaitu aktivitas dalam proses pembelajaran.  

 

Menurut Sardiman bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya 

aktivitas. Tanpa adanya aktivitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung 

dengan baik. Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan 

rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berpikir, 

membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang 

prestasi belajar (Sardiman AM, 2007:95).  

 

Aktivitas belajar relevan yang akan diamati meliputi sebagai berikut: 

1. Memperhatikan penjelasan guru mengenai materi sejarah. 

2. Mencatat materi sejarah yang telah dijelaskan oleh guru. 

3. Bersemangat saat menjawab pertanyaan. 

4. Mengerjakan tugas yang telah diberikan guru secara mandiri. 

5. Bertanya saat proses pembelajaran sejarah berlangsung. 

 

Berdasarkan uraian di atas, minat belajar merupakan suatu rasa senang atau 

ketertarikan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk menyenangi suatu 

pelajaran.  Observasi yang telah dilakukan peneliti ke SMA Swadhipa Natar, 

diasumsikan oleh guru bahwa minat belajar Sejarah masih rendah. Pada saat 
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pembelajaran berlangsung masih terdapat beberapa siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya suatu rangsangan 

yang dianggap menarik oleh siswa seperti cara mengajar guru yang bervariatif, 

media yang digunakan dalam pembelajaran, dan hasil belajar yang diharapkan 

siswa. 

 

5. Konsep Sejarah 

 

Menurut Henry Pirenne sejarah adalah studi tentang perkembangan manusia atau 

kehidupan masyarakat manusia atau sejarah perkembangan kisah tentang 

perbuatan dan hasil usaha manusia yang hidup dalam masyarakat (Maskun, 

2010:19).  

Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami 

oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan 

analisa kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami (Hugiono dan 

Poerwantana, 1987:10). 

 

“Sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-

nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesa 

dan dunia pada masa lampau hingga kini. Orientasi pembelajaran sejarah 

di tingkat SMA bertujuan agar siswa memperoleh pemahaman ilmu serta 

memupuk pemikiran yang historis dalam pemahaman sejarah. Pemahaman 

ilmu diharapkan membawa perolehan fakta-fakta, penguasaan ide-ide, dan 

kaedah sejarah“.(Isjoni, 2007:71). 

 

Pada tingkat SMA yang sudah bernalar, sejarah harus diberikan secara kritis. 

Mereka diharapkan sudah mampu berpikir mengapa sesuatu terjadi, apa 

sebenarnya yang terjadi, dan ke mana arah kejadian-kejadian itu (Kuntowijoyo, 

1995:4). 
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Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa mata pelajaran sejarah adalah studi 

yang diajarkan kepada siswa yang berhubungan dengan  peristiwa atau kejadian 

yang dialami oleh manusia, dimana peristiwa tersebut terjadi pada masa lampau 

dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan masa kini serta masa yang 

akan datang. Salah satunya pada materi Masa Pendudukan Jepang. Dengan 

mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu menjelaskan latar belakang 

Jepang menguasai Indonesia dan dampaknya bagi Indonesia. Karakter yang 

diharapkan adalah siswa memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

B. Penelitian Relevan 

Nama  : Erika Risdianawati 

Tempat : Yogyakarta 

Judul             : “Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW) 

Menggunakan Mind Map Terhadap Kreatifitas Berpikir dan 

Kemampuan Komunikasi Siswa SMP Taman Dewasa Ibu 

Pawiyatan (TDIP) Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji t gain pretest-postest kreativitas berpikir 

menghasilkan nilai sig (1-tailed) sebesar 0,01≤0,05. Artinya pembelajaran 

kooperatif tipe TTW menggunakan mind map lebih efektif daripada model 

pembelajaran konvensional (ekspositori) ditinjau dari kreativitas berpikir siswa. 

Uji t gain pretest-postest kemampuan komunikasi siswa menghasilkan nilai sig (1-

tailed) sebesar 0,006≤0,05. Artinya pembelajaran kooperatif tipe TTW 

menggunakan mind map lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional 



19 

 

ditinjau dari kemampuan komunikasi siswa (http://eprint.uinsk.ac.id/9526/1/ 

cover%2520, diunduh tanggal 22 April 2014, pukul 10.50). 

Berdasarkan penelitian relevan di atas, model TTW dapat meningkatkan 

kreatifitas berpikir dan kemampuan komunikasi siswa. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti permasalahan yang diambil adalah rendahnya minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah dan diharapkan melalui penggunaan 

model kooperatif tipe think talk write (TTW) akan dapat meningkatkan minat 

belajar siswa, karena model TTW ini merupakan suatu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara optimal. 

C. Kerangka Pikir 

 

Minat adalah sesuatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Talk Write (TTW) diperkirakan dapat meningkatkan minat belajar 

siswa.karena dalam  pelaksanaan model ini setiap siswa dilibatkan secara 

langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang harus diselesaikan oleh 

masing-masing kelompok. Meskipun siswa dibentuk secara berkelompok, namun 

setiap siswa terlebih dahulu dituntut untuk menyelesaikan permasalahan secara 

individu, dimana jawaban atau penyelesaian masalah tersebut ditulis berupa 

catatan-catatan kecil yang hanya berisi poin-poinnya saja. Kemudian jawaban dari 

permasalahan yang telah dikerjakan secara individu, selanjutkan didiskusikan 

dalam kelompoknya masing-masing yang beranggotakan antara 3-5 orang. Setelah 

itu setiap individu dalam suatu kelompok menuliskan hasil diskusi kelompoknya 

dan juga mempresentasikannya di depan kelas.  
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Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write ini akan 

berhasil apabila siswa yang ada dalam suatu kelompok saling bekerja sama untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang sebelumnya permasalahan tersebut 

diselesaikan secara individu dan kemudian didiskusikan dalam sebuah kelompok. 

Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan pembelajaran di dalam 

kelas.  

 

Variabel yang akan diselidiki dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas 

dan satu varabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW), sedangkan variabel 

terikatnya adalah minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah.  
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D. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

    

 

   

 

Keterangan : 

     = Garis Hubungan 

                  = Garis Pengaruh 

 

 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Talk Write (TTW) 

 

Minat Belajar Sejarah 

 

Indikator: 

 

1. Perhatian. 

2. Rasa suka dan perasaan senang. 

3. Adanya ketertarikan pada aktivitas belajar. 
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