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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan kualitas 

kehidupan seseorang maupun suatu bangsa. Menurut Sanjaya (2006: 65) Tujuan 

pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi 

manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, sehat, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pembelajaran matematika, guru 

hendaknya merencanakan pengajaran yang membuat peserta didik banyak 

melakukan aktifitas belajar  dan mampu membangkitkan  motivasi belajar. Agar 

hal tersebut dapat terwujud maka perlu diterapkan model dan  strategi 

pembelajaran yang tepat. Model dan  strategi pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif strategi Think Talk Write 

dengan menggunakan media lidi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran ,aktifitas peserta didik  selama pembelajaran, dan hasi belajar 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif strategi Think Talk Write dengan menggunakan media 

lidi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 38 peserta didik. Dilakukan di MTs Nurul Islam Pongangan 

pada semester ganjil pada materi teorema Pythagoras.  

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dari seluruh pertemuan memperoleh nilai rata-rata 89,9 sehingga 

dikategorigan sangat baik. (2) hasil prosentase rata-rata peserta didik selama 

proses pembelajaran yaitu 62,21% untuk kategori aktif, 23,83% untuk 

kategoricukupaktif, dan 13,46% untuk kategori tidak aktif. Maka aktifitas peserta 

didik dapat dikatakan aktif karena lebih dari 50%. (3) ketuntasan hasil belajar 

peserta didik secara klasikal adalah 82,35%, berarti menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar secara klasikal telah tercapai karena lebih dari 80%. 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif,  strategi think talk write, media lidi, 

teorema Pythagoras 


