
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi, pengembangan 

kurikulum 2013 diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari 

Standar Kelulusan (SKL). Kurikulum 2013 tugas guru yaitu sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Siswa merupakan subjek 

dari proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 diharapkan 

guru mampu menerapkan berbagai inovasi pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran akan menarik dan siswa dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa akan mudah memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Karakteristik K13 mengharuskan pembelajaran tematik. Pendekatan 

tematik terpadu (integrated thematic instruction) merupakan pendekatan 

pembelajaran yang memadukan pokok bahasan pada beberapa mata pelajaran. 

Dalam hal ini IPA dan IPS menjadi satu tema yang berkaitan menunjang materi 

yang akan diterima oleh siswa.   

Susanto (2014) mengatakan bahwa pembelajaran IPA salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan Indonesia, termasuk pada jenjang 

sekolah dasar. Di dalam pembelajaran IPA, dapat memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran,serta menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Hakikat 

pembelajaran IPA dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: IPA sebagai 

produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap. 

Hakikat pembelajaran IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan 

dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga Negara 

sedini mungkin. Karena pembelajaran IPS tidak hanya memberikan ilmu 

pengetahuan, tetapi berorientasi pada pengembangan keterampilan sikap, dan 

kecakapan dasar 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD 1 Bakalan 

Krapyak Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Peneliti mendapatkan informasi 



 

bahwa  guru masih kesulitan dalam hal memilih media yang tepat untuk diajarkan 

sehingga guru jarang menggunakan media, masih bingung mengenai antara 

metode dan model, guru masih mendominasi pembelajaran. Selain itu, siswa juga 

merasa kurang senang dan kurang tertarik dengan pembelajaran  yang diajarkan 

guru karena model yang dipakai hampir sama setiap harinya jadi waktu pelajaran 

kadang siswa merasa malas untuk berpikir sehingga tidak terjadi kerjasama 

kelompok yang baik. Dengan demikian, berpikir kreatif siswa di SD 1 Bakalan 

Krapyak masih cukup kurang dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Hal tersebut pembelajaran masih terasa seperti KTSP, guru hanya 

mengajar berdasarkan pada buku guru yang tersedia tanpa menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif, sehingga berpengaruh pada nilai siswa. Melihat dari 

kenyataan tersebut, maka diperlukan perbaikan dalam proses pembelajaran agar 

dapat meningkatkan nilai berpikir kreatif siswa. Muatan mata pelajaran tematik 

yang perlu ditingkatkan khususnya di SD 1 Bakalan Krapyak adalah muatan Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal ini berdasarkan pada nilai 

yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SD 1 Bakalan 

Krapyak yaitu 70. Dari 21 siswa, yang mampu  mencapai nilai sesuai KKM 

adalah 10 siswa atau jika dipresentasikan 47, 62% saja. Terkait dengan hal 

tersebut, guru harus mampu melakukan inovasi pembelajaran agar dapat 

meningkatkan berpikir kreatif  siswa yang belum mencapai KKM.  

Berdasarkan masalah yang ditemukan, maka peneliti memberikan solusi 

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

Alasan penggunaan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa model pembelajaran ini mencakup tiga keterampilan 

yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Berdasarkan jurnal Purno Widianti, 

Suhartono, dan Imam Suyanto (2014) menyatakan bahwa alasan pemilihan model 

Think Talk Write (TTW) dalam pelaksanaannya model TTW mencakup tiga 

keterampilan berbahasa yang saling berkaitan satu sama lain yakni menyimak, 

berbicara, dan menulis. Terdapat kelebihan dalam model pembelajaran TTW 

diantaranya yaitu : (1) mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam 



 

memahami materi ajar, (2) dengan berinteraksi akan melibatkan siswa secara aktif 

dalam belajar. 

Adapun langkah-langkah model TTW yaitu: (a) Guru membagikan sebuah 

gambar yang berkaitan dengan materi yang  harus dikerjakan oleh siswa; (b) 

Siswa membuat catatan kecil kemudian berfikir untuk mengidentifikasi gambar 

yang diterima nya (think); (c) Siswa mencoba berkolaborasi dengan teman yang 

lainnya untuk membandingkan hasil pekerjaan mereka masing – masing (talk); (d) 

Siswa mencoba menuliskan hasil pekerjaannya dalam bentuk tulisan dengan 

bahasanya sendiri (write); (e) Siswa mengkomunikasikan hasil pekerjaannya, 

teman yang lain diminta untuk memberikan tanggapan. 

Selain model pembelajaran, peneliti juga menawarkan media pembelajaran 

yang akan mempermudah guru dalam melakukan pembelajaran. Media yang 

digunakan dalam penelitian ini, menggunakan media kartu gambar sebagai alat 

pendukung siswa dalam proses pembelajaran. Media kartu gambar mampu 

memberikan detail dalam bentuk gambar apa adanya, sehingga siswa mampu 

untuk mengingatnya dengan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan 

metode verbal.  

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan meningkatkan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran 

tematik adalah penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017: 41) mendapatkan 

hasil secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa berpikir kreatif siswa 

dapat meningkat dengan menggunakan media diskusi kelompok fotonovela. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti telah mengkaji melalui 

penelitian dengan judul “Peningkatan Berpikir Kreatif Siswa dengan Model Think 

Talk Write (TTW) Berbantuan Media Kartu Gambar di SD 1 Bakalan Krapyak 

Kelas IV Tema 9 Kayanya Negeriku”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana peningkatan Berpikir Kreatif siswa melalui model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media kartu gambar 



 

dalam pembelajaran tema 9 pelajaran IPA dan IPS pada kelas IV SD 1 

Bakalan Krapyak? 

b. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa melalui model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) berbantuan media kartu gambar dalam 

pembelajaran tema 9 pelajaran IPA dan IPS pada kelas IV SD 1 

Bakalan Krapyak? 

c. Bagaimana keterampilan guru dalam mengajar melalui model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media kartu gambar 

dalam pembelajaran tema 9 pelajaran IPA dan IPS pada kelas IV SD 1 

Bakalan Krapyak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengukur seberapa besar peningkatan berpikir kreatif siswa melalui 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media kartu 

gambar dalam pembelajaran tema 9 pelajaran IPA dan IPS pada kelas 

IV SD 1 Bakalan Krapyak. 

b. Mengukur seberapa besar peningkatan aktivitas siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

berbantuan media kartu gambar dalam pembelajaran tema 9 pelajaran 

IPA dan IPS  pada kelas IV SD 1 Bakalan Krapyak. 

c. Mengukur seberapa besar keterampilan guru dalam mengajar melalui 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media kartu 

gambar dalam pembelajaran tema 9 pelajaran IPA dan IPS pada kelas 

IV SD 1 Bakalan Krapyak. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

mengembangkan teori baru tentang peningkatan kreativitas siswa 



 

melalui model Think Talk Write (TTW) berbantuan media kartu gambar 

dan pengaruh penggunaan model pembelajaran TTW berbantuan media 

kartu gambar. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti. 

a) Bagi Guru 

 Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas sehingga 

siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS 

melalui penerapan model TTW. 

 Menambah wawasan bagi guru dalam merancang kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model dan media 

pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan efektif terhadap 

pembelajaran IPA dan IPS melalui penerapan model TTW. 

b) Bagi Siswa 

 Menciptakan suasana pembelajaran yang berkesan, menarik, dan 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa 

pada mata pelajaran IPA dan IPS melalui penerapan model TTW. 

 Melatih siswa agar mau mencoba dan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang muncul terkait dengan materi pelajaran IPA 

dan IPS. 

c) Bagi Sekolah 

 Memberikan gambaran terhadap sekolah tentang pembelajaran 

yang inovatif, kreatif, dan efektif sehingga sekolah dapat 

mempertimbangkan proses pembelajaran yang serupa. 

 Meningkatnya output sekolah yang berkualitas dengan menerapkan 

model TTW sehingga berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran 

IPA dan IPS dapat meningkat dengan baik. 

 

 



 

d) Bagi peneliti 

 Dengan di terapkannya model TTW diharapkan dapat menambah 

pengalaman peneliti ketika melaksanakan penelitian di kelas IV SD 

1 Bakalan Krapyak. 

 Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dalam meningkatkan 

berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) berbantuan media kartu gambar. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada peningkatan berpikir kreatif siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media 

kartu gambar pada siswa kelas IV SD 1 Bakalan Krapyak semester 2. Kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang digunakan sebagai berikut : 

a. Kompetensi Inti 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar 

IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan 

sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi  tentang 

berbagai perubahan bentuk energi. 

IPS 



 

3.1  Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

F. Definisi Operasional 

Berdasarkan judul “Peningkatan Berpikir Kreatif Siswa dengan Model 

Think Talk Write (TTW) Berbantuan Media Kartu Gambar di SD 1 Bakalan 

Krapyak Kelas IV Tema 9 Kayanya Negeriku”, maka istilah yang terdapat di 

dalamnya perlu ditegaskan pengertiannya agar diperoleh kejelasan. Adapun 

istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif adalah sebagai suatu bentuk pemikiran, 

berusaha menemukan hubungan-hubungan baru, mendapatkan 

jawaban, metode atau cara-cara baru menanggapi suatu masalah. 

Sebagai bentuk pemikiran, berpikir kreatif berusaha menghasilkan 

sesuatu yang baru melalui penggabungan baru dari unsur-unsur 

yang telah ada dalam pikiran sesorang melalui sebuah proses. 

Indikator berpikir kreatif adalah 1) Kelancaran (Fluency), 2) 

Keluwesan (Flexybility), 3) Keaslian (Originality), 4) Kerincian 

(Elaboration). Indikator berpikir kreatif tersebut diukur dengan 

lembar tes. 

b. Model Think Talk Write (TTW) 

Think Talk Write merupakan suatu model pembelajaran 

untuk melatih keterampilan peserta didik dalam menulis. Think 

Talk Write menekankan perlunya peserta didik 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya. 

Langkah – langkah model pembelajaran TTW adalah 

sebagai berikut : (1) Membagikan sebuah gambar, (2) membuat 

catatan kecil (think), (3) berkolaborasi dengan teman (talk), (4) 



 

menuliskan hasil pekerjaannya (write), (5) mengkomunikasikan 

hasil pekerjaannya. 

c. Media Kartu Gambar 

Media yang peneliti gunakan adalah kartu gambar. Kartu 

gambar merupakan media yang didesain oleh peneliti untuk suatu 

pembelajaran yang akan peneliti laksanakan. Agar tercipta 

pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan tentunya akan 

membuat siswa lebih giat belajar dengan sungguh-sungguh. Media 

kartu gambar ini terbuat dari sebuah gambar yang dicetak dengan 

menggunakan kertas HVS A4 kemudian di laminating supaya kartu 

gambar tidak mudah sobek. Untuk ukuran, peneliti akan 

menyesuaikan berdasarkan gambar yang di butuhkan sehingga 

nanti akan membentuk sebuah kartu untuk membantu proses 

belajar siswa.  

Media kartu gambar mempunyai keunggulan yang sudah 

umum digunakan, dan mudah dimengerti. Media kartu gambar 

mampu memberikan detail dalam bentuk gambar apa adanya, 

sehingga siswa mampu untuk mengingatnya dengan  lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan  metode verbal. Media gambar 

dapat memecahkan masalah atau menjelaskan sesuatu.  

d. Keterampilan Mengajar Guru 

Guru mempunyai keterampilan-keterampilan dasar untuk 

menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan melalui proses 

pembelajaran. Keterampilan-keterampilan dasar mengajar guru 

meliputi: (1) keterampilan dasar bertanya; (2) keterampilan dasar 

memberikan reinforcement; (3) keterampilan variasi stimulus; (4) 

keterampilan membuka dan menutup pembelajaran; (5) 

keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengajar guru dilihat 

dengan menggunakan instrument lembar observasi keterampilan 

mengajar guru dengan cara memberikan tanda ceklist () pada 

kolom berdasarkan aspek indikator yang akan diamati. 



 

e. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk 

merubah tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ada berbagai 

jenis aktivitas yang bisa dilakukan siswa di sekolah. Aktivitas 

siswa terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, yang 

bertujuan agar siswa menjadi aktif dalam pembelajaran, sehingga 

siswa dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan.  

Oleh sebab itu, diperlukan kreativitas guru supaya dapat 

merencanakan kegiatan belajar bagi siswa yang bervariasi. 

Aktivitas siswa meliputi: (1) oral activities; (2) visual activities; 

(3) listening activities; (4) writing activities; (5) motor activities; 

(6) mental activities; (7) emotional activities. Aktivitas siswa 

dilihat dengan menggunakan instrument lembar observasi aktivitas 

siswa dengan cara memberikan tanda ceklist () pada kolom 

berdasarkan aspek indikator yang akan diamati. 

Peneliti menyimpulkan bahwa berpikir kreatif siswa dan 

aktivitas siswa dapat berkembang melalui kegiatan belajar dengan 

menggunakan model TTW berbantuan media kartu gambar. Siswa 

dapat aktif dalam berdiskusi kelompok, aktif dalam 

mengemukakan pendapat dan aktif dalam bertanya sehingga 

kreativitas siswa dapat meningkat.  

f. Tema 9 Kayanya Negeriku 

Tema yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Tema 9 

Kayanya Negeriku pada Subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di 

Indonesia dan Subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di 

Indonesia . Pada Subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

dan Subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

merupakan salah satu subtema yang terdapat dalam Kurikulum 

2013 di kelas IV yang mempunyai beberapa muatan pelajaran. 

Penelitian ini difokuskan pada muatan IPA dan IPS di subtema 1 



 

Kekayaan Sumber Energi di Indonesia dan subtema 2 Pemanfaatan 

Kekayaan Alam di Indonesia. 

Pada muatan IPA di subtema ini siswa dapat 

mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, 

dan sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, 

bahan bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan pada muatan IPS materi mengenai sumber daya alam. 

Di dalam materi sumber daya alam, siswa dapat mengidentifikasi 

karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraanmasyarakat. 

 


