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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkani hasili penelitiani yang telah dilakukani olehi penelitii melalui 

Penelitiani Tindakani Kelasi (PTK) dapat diambil kesimpulani bahwa :  

Dengan penerapan model pembelajarani TTW (Think,Talk,Write) dapat 

meningkatkan ketrampilan berfikir kritis siswai dan hasil belajar siswa  kelas IV 

SD Negeri Tingkir Tengah 01 Salatiga  2019/2020 dengan menggunakan 

langkah-langkah model pembelajaran TTW (Think,Talk,Write)sebagai berikut : 

a. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menyusun dan perencanaan 

pembelajaranya selaras pada pendapat menurut Abidin (2014:59) dengan 

sintak model pembelajaran TTW (Think,Talk,Write yaitu stimulasi, 

menyatakan masalahi, pengumpulani data, pengolahani data, pembuktiani dan 

menariki kesimpulani.  

b. Pelaksanaan penelitian ini telah sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat dapati meningkatkani kreativitas dan hasili belajari kelas IV SD Negeri 

Tingkir Tengah 01 Salatiga. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

observasi/pengamatan ketrampilan berfikir kritis siswa dan hasil belajar  

siswai padai pra siklusi hingga siklus II terjadi peningkatan. Dapati dilihat 

pada pra siklus terdapati 45,5% siswai yang berfikir kritis  setelahi diterapkani 

model pembelajaran TTW (Think,Talk,Write) pada siklus I terdapat 57,5% 

siswa dan padai siklus II terdapati 78,8% siswa yang kreatif. Begitupula 

dengani peningkatani hasil belajari yang dialami dari prai siklusi hingga siklus 

II. Pada pra siklusi yang mencapai KKM ≥ 70 sebanyak i 45,5%, setelah 

diterapkanya modeli pembelajarani TTW (Think,Talk,Write ) pada siswa 

kelas IV SD Negeri Tingkir Tengah 01 Salatiga  padai siklus I meningkati 

dibuktikanyaii siswa yang telahi mencapai KKM ≥ 70 sebanyaki 57,5%, pada 

siklus II jugai mengalami peningkatani hasil     belajar siswa, siswai yang telah 

mencapai KKM ≥ 70 sebanyaki 78,8%. Hal ini telahi memenuhi indikator 
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kerjai yaitu minimal 80% dari keseluruhani siswa yang memenuhi 

ketuntasani. 

 Penerapan model pembelajaran TTW (Think,Talk,Write) ini meningkatkan 

kreativitas belajar siswa dengan menemukan masalah didalam pembelajaran untuk 

memecahkanya sehingga hasil belajar siswa mencapai ketuntasan. Dengan 

memberikan pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam bentuk unjuk 

kerja kelompok kepada siswa, pelatihan bimbingan dan tes formatif pada setiap akhir 

siklus pembelajaran secara individu mendorong siswa untuk mencapai ketuntasan 

belajar. 

5.2 Saran 

Dari hasili penelitian dan kesimpulani, maka diberikani saran sebagai 

berikuti: 

a. Bagi Siswa  

Siswa dituntut tidak pasif dalam proses pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan sehingga siswa diharapkan akan memiliki kreativitas dan hasil 

belajar yang meningkat pada setiap pembelajaranya. 

b. Bagi Guru  

Guru dapat menjadikan referensi model pembeajaran TTW 

(Think,Talk,Write) untuki menjadi solusi agari tujuan pembelajarani dapat 

tercapai dalami merancangi pembelajaran yang akani dilaksanakan. 

c. Bagi Peneliti 

Peneliti diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah didapatnya pada 

saat penelitian ke dalam dunia Pendidikan. Peneliti juga harus terus 

menambahkan referensi teori tentang model pembelajaran TTW 

(Think,Talk,Write) sehingga dapat lebih mendalami model pembelajaran 

sehingga lebih kreatif dalam menggunakan alat peraga dan media belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. 
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