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Abstrak 

Rencana penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

bertujuan untuk mengetahui contoh model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

dengan pendekatan Open – Ended pada pokok bahasan Pecahan. 

Rencana penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri. Objek penelitian ini adalah 

siswa kelas VII F yang berjumlah 36 siswa pada SMP Negeri 7 Kediri. Instrumen  

dalam penelitian ini terdiri dari peneliti, tes tertulis, lembar observasi, dan catatan 

lapangan. 

 

Kata kunci: model pembelajaran kooperatif, Think-Talk-Write (TTW), Open-

Ended  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Matematika masih dianggap sebagai ilmu dasar yang memiliki 

peranan yang sangat penting untuk pendidikan di Indonesia sampai saat ini. 

Sebelum mengambil judul ini, penulis terlebih dahulu mengadakan penelitian 

melalui wawancara dan survey nilai hasil ulangan untuk siswa kelas VII pada 

guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

Untuk hasil wawancaranya sendiri ada beberapa permasalahan yang 

timbul diantaranya antara lain siswa tidak memiliki kesempatan untuk 

berkomunikasi dalam kegiatan pe,nelajaran di kelas, keaktifan belajar siswa 

sangat kurang, dan hasil belajar siswa juga masih kurang. 

Untuk solusi dari  permasalahan tersebut penulis mengambil model 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dengan pendekatan Open –Ended. 

Penulis menggunakan model TTW diupayakan dapat membuat siswa aktif 

serta berkomunikatif dalam proses belajar mengajar. Dan pendekatan Open – 
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Ended sendiri bertujuan untuk mengangkat kreatif siswa dan berfikir sesuai 

kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Melalui keterlibatan siswa 

secara aktif tersebut, maka diharapkan siswa akan dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa.  

B. Rumusan Pertanyaan   

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana contoh rencana pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran 

Think-Talk-Write (TTW) dengan pendekatan Open – Ended pada pokok 

bahasan pecahan? 

C. Tujuan Penulisan  

Mengingat tujuan merupakan dua arah dan suatu kegiatan untuk mencapai 

hasil yang diharapkan dan terlaksana dengan baik dan teratur, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui contoh rencana pelaksanaan pembelajaran model 

pembelajatan Tipe Kooperatif  Think-Talk-Write (TTW) dengan pendekatan 

Open – Ended pada pokok bahasan pecahan. 

D. Manfaat  Penulisan  

Dengan penulisan ini, diharapkan penerapan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dengan pendekatan Open – Ended 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, meningkatkan hasil 

belajar, meningkatkan kegiatan belajar, tanggung jawab, minat dan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 

INTI 

A. Model Pembelajaran Kooperatif Think-Talk-Write (TTW) 

 Pembelajaran TTW dimulai dengan bagaimana siswa memikirkan 

penyelesaian suatu tugas atau masalah, kemudian diikuti dengan 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui forum diskusi, dan akhirnya 

melalui forum diskusi tersebut siswa dapat menuliskan kembali hasil 

pemikirannya. Aktivitas berpikir, berbicara, dan menulis adalah salah satu 
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bentuk aktivitas belajar-mengajar matematika yang memberikan peluang 

kepada siswa untuk berpartisipasi aktif.  

Melalui aktivitas tersebut siswa dapat mengembangkan kemampuan berbahasa 

secara tepat, terutama saat menyampaikan ide-ide matematika.Strategi 

pembelajaran ini lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen 

dengan 3 – 5 siswa. Dalam kelompok ini siswa diminta membaca, membuat 

catatan kecil, menjelaskan, mendengar dan membagi ide bersama teman 

kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. 

Tiga ( 3 ) Tahap dalam Strategi Think, Talk, Write 

Ada tiga tahap dalam model Think-Talk-Write, yaitu : 

1. Think  

Aktifitas berpikir (think) dapat dilihat dari proses membaca suatu teks 

matematika atau berisi cerita matematika kemudian membuat catatan apa 

yang telah dibaca. Dalam membuat atau menulis catatan siswa 

membedakan ide yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian 

menerjemahkan ke dalam bahasa sendiri. 

2. Talk  

Tahap berikutnya yaitu berkomunikasi (talk) dengan menggunakan kata-

kata dan bahasa yang mereka pahami. Pemahaman matematik dibangun 

melalui interaksi antara sesama individu yang merupakan aktivitas sosial 

yang bermakna. Siswa menggunakan bahasa untuk menyajikan ide-ide 

kepada temannya. 

3. Write  

Selanjutnya, siswa menulis (write) hasil diskusi/dialog pada lembar kerja 

siswa yang diberikan. Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, karna 

setelah berdiskusi atau berdialog lalu mengungkapkannya melalui tulisan. 

B. Pendekatan Open – Ended  

Open – Ended problem disebut juga soal terbuka. Siswa yang 

dihadapkan dengan Open – Ended problem yang tujuan utamanya adalah 

bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara 

bagaimana sampai pada suatu jawaban.  
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Pembelajaran dengan pendekatan Open – Ended diawali dengan 

memberikan masalah terbuka kepada siswa. Pendekatan ini menjanjikan 

kepada suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai 

strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan menyelesaikan 

permasalahan. Tujuannya tiada lain agar kemampuan berpikir matematika 

siswa dapat berkembang secara maksimal dan pada saat yang sama kegiatan – 

kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasi melalui proses pembelajaran. 

Ini yang menjadi pokok pikiran pembelajaran dengan Open – Ended, yaitu 

pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan 

siswa sehingga mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui 

berbagai strategi. 

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Talk-Write (TTW) Dengan 

Pendekatan Open – Ended  

Materi yang dipakai adalah pecahan. Materi kelas VII SMP. 

Langkah-langkah pembelajarannya: 

a. Guru membagi teks bacaan berupa lembaran aktivitas siswa yang memuat 

situasi masalah open-ended dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya. 

b. Siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 

individual untuk dibawa ke forum diskusi (think). 

c. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi 

catatan (talk). Guru sebagai mediator lingkungan belajar. 

d. Siswa mengkontruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write). 

Selanjutnya tahap berbicara/berkomunikasi (talk). Pada model 

pembelajaran ini memungkinkan siswa utuk terampil berbicara (komunikasi 

secara lisan). yakni berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang mereka 

pahami, tentang penggunaan phytagoras yang baru saja didiskusikan bersama. 

Selanjutnya tahap „write‟ yaitu menuliskan hasil diskusi/dialog pada 

lembar kerja yang disediakan. Aktivitas siswa selama tahap ini adalah (1) 

menulis solusi terhadap masalah/pertanyaan yang diberikan termasuk 

perhitungan, (2) mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah. 

Baik penyelesaian ada yang menggunakan operasi aljabar ataupun 
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menguraikan bentuk aljabar ke dalam bentuk faktor – faktornya agar mudah 

ditindaklanjuti, (3) mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada 

pekerjaan ataupun perhitungan yang ketinggalan, (4) meyakini bahwa 

pekerjaanyya yang terbaik yaitu lengkap, mudah dibaca dan terjamin 

keasliannya. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan pendidikan  : SMP Negeri 7 Kediri  

Mata pelajaran   : Matematika  

Kelas/semester   : VIII/1 (ganjil) 

Alokasi waktu   : 2 x 40 menit (1 pertemuan) 

Standar kompetensi  : Bilangan  

1. Memahami sifat – sifat operasi hitung  bilangan 

dan penggunaanya dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi dasar   :  

1.1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 

 

A. Indikator : 

1.Kognetif  

a. Produk :  

1.1.1    Memberikan contoh pecahan bilangan bulat  

1.1.2 Menentukan letak pecahan bilangan bulat pada garis   

bilangan  

b. Proses :  

1.1.1 Menjelaskan contoh pecahan bilangan bulat  

1.1.2 Mencari letak pecahan bilangan bulat pada garis bilangan  

2.Afektif  

- Nilai pendidikan karakter bangsa  

1. Menerapkan sikap teliti dalam menyelesaikan soal. 

2. Meningkatkan sikap kreatif dalam menyelesaikan soal. 



 

 

 

472 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

- Keterampilan sosial  

1. Berani mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat 

orang lain. 

3.Psikomotor  

Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 

B. Tujuan pembelajaran  

1. Kognetif  

a. Produk :  

1.1.1 Setelah pembelajaran dengan memberikan contoh soal 

bilangan bulat siswa lebih memahami permasalahan dengan 

benar. 

1.1.2 Setelah pembelajaran dengan memberikan contoh soal 

bilangan bulat diharapkan siswa mampu menentukan letak 

bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. 

b. Proses :  

1.1.1 Setelah pembelajaran dengan memberikan contoh soal 

bilangan bulat siswa lebih memahami permasalahan dengan 

benar. 

1.1.2 Setelah pembelajaran dengan memberikan contoh soal 

bilangan bulat diharapkan siswa mampu menentukan letak 

bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. 

2. Afektif  

- Nilai pendidikan karakter bangsa  

1. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat mengembangkan 

sikap teliti dalam menyelesaikan soal sehingga dapat 

memberikan jawaban yang benar.  

2. Setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat meningkatkan 

kreatifitas dalam menyelesaikan soal. 

3. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat meningkatkan 

sikap jujur. 
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- Keterampilan sosial  

1. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat memiliki karakter 

berani mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat 

orang lain. 

2. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat meningkatkan 

semangat kerja siswa. 

3. Psikomotor  

Setelah pembelajaran dengan menggunakan LKS siswa 

diharapkan dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dan 

pecahan. 

C. Materi pembelajaran : 

Pecahan  

D. Model / Metode Pembelajaran : 

Model   : Pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

Strategi  : Siswa Aktif belajar  

Pendekatan  : Open – Ended  

Metode  : Ceramah, diskusi, penemuan, tanya jawab 

E. Kegiatan pembelajaran 

Tahap (Sintaks) Kegiatan Pembelajaran 

Strategi / 

Pendekatan / 

Metode 

Nilai Budaya 

dan Karakter 

Bangsa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Fase 1 : 

Menyiapkan 

siswa dan  

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

- Guru memasuki kelas 

dan mengucapkan      

salam 

- Guru memeriksa    

kehadiran siswa 

- Guru menyiapkan 

  siswa untuk belajar 

- Guru mengingatkan 

Ceramah  

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah  

 

 

Menampilkan 

sikap religius 

 

 

 

 

 

Meningkatkan 

10 menit 
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materi sebelumnya yang 

telah dipelajari. 

-Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

Ceramah  

keaktifan 

 

 

Inti 

Fase 2: 

Menyampaikan 

materi 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: 

Latihan 

Terbimbing 

(open – ended ) 

 

 

 

Fase 4 : 

Latihan mandiri 

(think) 

 

 

 

 

 

 

- Guru menyampaikan     

deskripsi singkat  amkan  

dipelajari yaitu tentang 

menyelesaikan operasi 

tambah, kurang, kali dan 

bagi pecahan bilangan 

bulat dengan 

menggunakan LKS 

- Guru meemberi contoh 

soal tentang materi yang 

dipelajari 

- Guru membagikan 

Lembar Kerja Siswa 

(LKS) kepada seluruh 

siswa yang memuat 

masalah Open-Ended 

yang harus diselesaikan 

oleh siswa. 

- Siswa diminta 

menuangkan 

kemungkinan jawaban 

atau langkah 

penyelesaian atas 

permasalahan yang 

diberikan pada LKS 

dalam bentuk catatan 

kecil secara individu 

Ceramah, 

Tanya-jawab 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberani 

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

Disiplin  

Tanggung 

jawab  

 

 

 

 

 

60 menit 
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(talk) 

 

 

 

(write) 

 

 

 

 

 

 

 

(think) yang akan 

menjadi bahan untuk 

melakukan diskusi 

- Guru membagi siswa 

dalam kelompok kecil 

terdiri 2 – 6 siswa 

- Siswa mendiskusikan 

hasil catatanya agar 

diperoleh kesepakatan 

kelompok (talk).  

- Dari hasil diskusi, siswa 

secara individu 

merumuskan 

pengetahuan berupa 

jawaban atas 

permasalahan yang 

diberikan secara 

lengkap, jelas, dan 

bentuk tulisan (write) 

dengan bahasanya 

sendiri 

- Beberapa perwakilan 

kelompok menyajikan 

hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok 

lain diminta 

memberikan tanggapan.  

- Guru bersama siswa 

mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok yang 

telah dipresentasikan. 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saling 

menghargai 

 

 

Demokratis  

Disiplin 

Tanggung 

jawab  

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis  
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F. Sumber Dan Media Pembelajaran  

Sumber : 

- BKS Matematika untuk SMP kelas VII Semester ganjil 

- Suparmin,dkk.2011.Matematika Kreatif untuk SMP/MTs kelas VII. 

Media : 

- LKS  

G. Penilaian  

a. Prosedur  : 

- Penilaian Proses dan Penilaian Akir 

b. Jenis Penilaian  : 

- Penilaian Proses : Sikap dan unjuk kerja 

- Penilaian Akir : Tes Tertulis 

c. Bentuk Instrumen : 

- Sikap  : Lembar Pengamatan Afektif 

- Unjuk kerja : Lembar Pengamatan Psikomotorik 

- Tes Tertulis : Soal Uraian (Penilaian Kognitif) 

d. Tindak Lanjut  : 

 Pengambilan keputusan didasarkan pada perhitungan KKM individual 

dan klasikal. Apabila KKM klasikal belum tercapai maka bagi peserta 

didik yang sudah mencapai KKM individual akan diberikan pengayaan 

dan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM individual akan 

diberikan remidi. 

 

 

 

Penutup - Guru memberikan Postes 

- Guru  menyampaikan 

materi selanjutnya 

- Guru  mengakiri proses 

pembelajaran 

 Teliti,kreatif 10 menit 
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PENUTUP 

A. Simpulan 

Keaktifan belajar disini adalah segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam mengikuti proses belajar Pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Talk-Write terdapat 3 tahapan yaitu think (berfikir), 

talk (berbicara atau berdiskusi), dan write (menulis) dengan pendekatan 

Open – Ended ditujukan untuk membangun kegiatan interaktif antara 

matematika dan siswa sehingga mengundang siswa untuk menjawab 

permasalah dengan berbagai strategi. 

B. Saran 

1. Guru diharapkan dapat mengenalkan dan melatih ketrampilan siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

2. Dalam pemilihan mosel pembelajaran hendaknya guru benar – benar 

memahami karakteristik siswa dan karakter dari materi pelajaran yang 

akan disampaikan sehingga akan mampu memberikan hasil yang 

optimal. 
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BKS Matematika untuk SMP kelas VII Semester ganjil 

Suparmin,dkk.2011.Matematika Kreatif untuk SMP/MTs kelas VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


