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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan ini akan di uraikan tentang kondisi awal, siklus I, 
siklus II, dan pembahasan antar siklus 
4.1.1 Deskripsi Pra Siklus 

Penelitian ini di lakukan di kelas V SDN Ngemplak Kidul 03 Semester I Tahun 
Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 24 siswa pada pembelajaran matematika dengan 
kompetensi dasar (KD) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan 
balok. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan observasi aktivitas guru dan 
siswa di kelas V SDN Ngemplak Kidul 03.  

Dalam menerangkan pelajaran guru lebih banyak menggunakan metode ceramah 
dan mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, catat dan hafal sehingga kegiatan 
pembelajaran menjadi monoton, kurang menarik, tampak membosankan, serta 
menjenuhkan siswa. Hal ini menjadikan siswa kurang bersemangat dalam belajar dan 
siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Guru belum 
menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan 
dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Selain itu, guru dalam mengajarkan materi Matematika juga kurang memanfaatkan 
media pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan 
dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat 
mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media merupakan salah satu sarana 
untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Penggunaan media secara kreatif 
akan memungkinkan audien (siswa) untuk belajar lebih baik. Dengan demikian media 
adalah guru yang efektif dalam menggunakan media dapat meningkatkan minat siswa 

dalam proses pembelajaran dan siswa akan lebih cepat dan mudah memahami dan 
mengerti terhadap materi pelajaran yang disampaikan guru.   

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 5 SDN Ngemplak 
Kidul 03 pada pra siklus masih rendah. Hal ini dilihat dari hasil tes formatif bahwa sebagian 
besar siswa memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=80). Nilai 
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ketuntasan belajar siswa yang baru mencapai 45,83% atau baru 11 siswa yang mencapai 

nilai KKM Matematika 80.  Nilai rata-rata Matematika juga masih rendah, yaitu sebesar 
69,79. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar matematika siswa adalah dengan menerapkan strategi yang tepat di antaranya 
strategi pembelajaran Think–Talk–Write. Dimana strategi ini dapat menumbuhkembangkan 
kemampuan berpikir kreatif pembelajaran matematika siswa 

 

4.1.2 Deskripsi Siklus I 
Pada siklus I akan di uraikan tentang tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan 

dan observasi, hasil tindakan dan refleksi. Kegiatan pembelajaran pada siklus I ini di bagi 
menjadi 3 pertemuan. 
4.1.2.1 Tahap Perencanaan 

Kegiatan pembelajaran pada silus I dilaksanakan melalui 3 pertemuan dengan 
rincian sebagai berikut:  
1) Pertemuan Pertama  

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Agustus. 
Sebelum melakukan pembelajaran penulis membuat Rencana Pelaksaan Pembelajaran 
(RPP)  tentang materi yang diajarkan serta tujuan pembelajaran yaitu menentukan bidang 
sisi, rusuk, titik sudut dan digunakan peneliti sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pembelajaran pada siklus I dengan menggunakan strategi TTW dengan kompetensi dasar 
(KD) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. Setelah itu 
penulis menyiapkan materi pembelajaran sesuai RPP yang telah di buat yaitu Volume 
Balok dan Kubus. Kemudian peneliti mempersiapkan bahan dan alat  peraga. Alat peraga 
ini di gunakan untuk membantu proses pembelajaran yang berupa gambar bangun balok 
dan kubus yang ditempelkan di kertas  karton. Selain itu peneliti juga mempersiapkan 

perangkat pembelajaran seperti daftar presensi siswa, lembar kerja siswa, lembar kuis, 
lembar observasi siswa, lembar observasi kegiatan guru, lembar penilaian kuis, dan buku 
pembelajaran. Selanjutnya penulis dan kolaborator mempelajari materi yang akan di 
ajarkan di kelas 5 agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. 
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2) Perencanaan Pertemuan Kedua 
Perencanaan pembelajaran pada pertemuan kedua sebagai tindak lanjut pada 

pertemuan pertama yang membedakan dari pertemuan pertama adalah materi yang akan 
di pelajari yaitu tentang menemukan volume kubus dan balok. Setelah menyiapkan RPP. 
Peneliti membuat alat peraga yang di gunakan untuk proses pembelajaran yaitu bangun 
ruang kubus dan balok dan beberapa benda yang berbentuk kubus dan balok. 
3) Perencanaan Pertemuan Ketiga 

Perencanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan ketiga sebagai tindak lanjut 
dari pertamuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan ketiga 
ini di gunakan untuk mengulas kembali materi yang telah di pelajari pada pertemuan 
pertama dan kedua. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga berlangsung, 
di antaranya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP), lembar kinerja siswa, serta 
ruang/lokasi yang akan di gunakan yaitu kelas 5. Sebelum mengadakan proses 
pembelajaran guru mengulang materi tentang volume kubus dan balok yang telah di 
pelajari pada pertemuan pertama dan kedua. Kegiatan pembelajaran di akhiri dengan 
menyampaikan materi yang akan di pelajari pada pertemuan berikutnya.  

 

4.1.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 
a. Pertemuan Pertama 
1) Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I Pertemuan pertama dilaksanakan pada 
tanggal 18 September 2013 pukul 07.00-08.10 WIB. Kegiatan awal pembelajaran pada 
pertemuan pertama diawali dengan menggucapkan salam, kemudian guru meminta 
perwakilan siswa memimpin do’a. Setelah itu guru menyampaikan tujuan yang akan di 
capai yaitu siswa dapat mendiskripsikan menentukan bidang sisi, rusuk, titik sudut yang 
terdapat pada balok dan kubus. 

Setelah kegiatan awal di sampaikan di lanjutkan dengan kegiatan inti yang terdiri 
dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan eksplorasi guru 
menggali pengetahuan siswa tentang bangun ruang. Setelah bertanya jawab dengan 
siswa, guru menjelaskan materi tentang bangun ruang kubus dan balok dengan alat 
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peraga bangun ruang. Guru melibatkan siswa untuk menuliskan sifat-sifat bangun ruang di 

depan kelas melalui alat peraga. Setelah guru selesai memberikan penjelasan di lanjutkan 
dengan kegiatan elaborasi.  

Pada kegiatan elaborasi guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang 
terdiri dari 4 siswa (pembagian siswa berdasarkan heterogenitas) pembelajaran 
menggunakan Lembar Kerja Siswa untuk mempermudah siswa dalam membangun 
pengetahuannya dan memberikan petunjuk dalam menentukan arah bagi siswa untuk 
mempelajari suatu materi. 
a) Think 

Pada tahap think dengan alokasi waktu ± 7 menit, banyak siswa yang 
mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan yang ada pada LKS 1. Siswa juga 
masih bingung dalam menuliskan ide dalam catatan kecil. Guru memberikan penjelasan 
bahwa siswa harus mempelajarinya terlebih dahulu secara individu lalu menuliskan ide 
tersebut dalam bentuk catatan kecil. LKS 1 berisi tentang materi unsur-unsur kubus. Pada 
tahap ini, siswa diharapkan untuk dapat menuliskan ide-idenya bagaimana menentukan 
unsur-unsur kubus sehingga diharapkan dapat meningkatkan berpikir kreatif matematika 

siswa. 
Beberapa siswa masih banyak yang merasa kesulitan untuk menuliskan ide-

idenya. Mereka masih belum memahami batasan-batasan dalam menuliskan catatan kecil. 
Oleh karena itu, guru kembali menjelaskan dengan singkat tentang yang dimaksud dengan 
catatan kecil. Pada saat siswa melakukan tugasnya, guru melihat bahwa masih banyak 
siswa yang belum selesai melakukan tugasnya, padahal waktu untuk tahap think sudah 
hampir selesai. Untuk mempersingkat waktu atas arahan guru siswa pun menuliskan apa 
saja yang di ketahui tentang kubus dan balok. 
b) Talk 

Setelah waktu untuk tahap think sudah selesai siswa di minta untuk 
mendiskusikan hasil pemikirannya (saling menukarkan ide) dalam kelompoknya yang telah 
di bentuk oleh peneliti. Saat diskusi kelompok berlangsung, peneliti dan observer 
berkeliling ke tiap kelompok untuk memastikan aktifitas siswa dan mengamati jalannya 
diskusi. Pada tahap diskusi, banyak siswa yang bertanya kepada peneliti. Pada akhirnya 
peneliti memberi arahan kepada siswa dalam mengerjakan LKS 1. Pada pertemuan 
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pertama belum terlihat adanya diskusi (saling menukar ide). Hal ini di sebabkan karena 

masih banyak siwa yang mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan yang ada 
pada LKS 1. Siswa juga bingung dalam menuliskan ide dalam catatan kecil. Sehingga hal 
tersebut berpengaruh kepada pada tahap diskusi (Talk). tahap talk ini banyak siswa yang 
terlihat ramai dan masih ada siswa yang diam atau mengobrol sendiri. Tetapi suasana 
masih bisa di kondisikan oleh peneliti. Peneliti membimbing jalannya diskusi dan 
memberikan pengarahan, karena masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 
c) Write 

Pada tahap write siswa secara individu, menuliskan semua jawaban atas 
permasalahan yang diberikan pada LKS 1. Sebagian besar siswa tidak menuliskan 
kesimpulan mengenai unsur-unsur kubus yang terdapat pada LKS 1. Pada tahap write ini, 
ada sebagian siswa yang menyontek tulisan temannya, mereka belum mampu 
mengkontruksi pengetahuan barunya dengan bahasa mereka sendiri. Walaupun hasilnya 
kurang sesuai harapan, namun pelaksanaan dengan strategi think-talk-write (TTW) ini 
berjalan cukup lancar. 
d) Presentasi 

Sebelum menyimpulkan bersama tentang materi yang dipelajari, maka 

diadakan diskusi kelas terlebih dahulu untuk melihat jawaban siswa. Beberapa orang 
siswa perwakilan kelompok menuliskan jawabannya di papan tulis, kemudian 
mempresentasikan jawabannya. Pada pertemuan pertama, salah satu perwakilan 
kelompok maju untuk mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi dan kemudian 
kelompok lain menanggapi hasil presentasi. 

 
2) hasil Observasi 

Hasil observasi yang telah di lakukan oleh observer di bagi menjadi 2 yaitu 
terhadap proses pembelajaran guru dalam penerapan strategi pembelajaran TTW dan 
aktivitas siswa pada kegiatan pembelajaran. Hasil observasi proses pembelajaran guru di 
peroleh dari lembar observasi yang terdiri dari 20 aspek dan hasil observasi aktivitas siswa 
terdiri dari 18 aspek. Masing-masing  aspek dalam lembar observasi tersebut di beri skor 
1-4, skor 1 berarti sangat kurang, skor 2 berarti cukup, skor 3 berarti baik, skor 4 berarti 
baik sekal. Setelah itu skor akan di jumlahkan dan di interpretasikan berdasarkan kriteria 
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penilaian. Kriteria penilaian pada lembar observasi yaitu total skor 0%-60% berarti kurang 

sekali (E), skor 61%-70% berarti kurang (D), skor 71%-80% berarti cukup baik (C), skor 
81%-90% berarti baik (B), skor 91%-100% berarti baik sekali (A). 

Hasil observasi kinerja guru pada siklus 1 pertemuan pertama di jabarkan ke 
dalam beberapa aspek, aspek tersebut dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus 1 pertemuan 1 

SD Negeri Ngemplak Kidul 03 
Semester 1/2013-2014 

aspek yang diamati Skor Penilaian Jumlah 
Skor  1 2 3 4 

mengecek  kesiapan pembelajaran   1 2,3,4 15 
melakukan appersepsi, motivasi, dan 
menyampaikan tujuan 

  5,7,6  9 

menyajikan/menyampaikan materi    8 4 
menggorganisasikan siswa dalam 
menuangkan ide dalam catatan kecil 
(think) 

  9  3 

membagi siswa dalam kelompok   10, 11  6 
mengorganisasi siwa dalam kelompok 
diskusi (talk) 

  12, 13  6 

membimbing siswa menuliskan 
jawaban atas permasalahan dalam LKS 
(write) 

  14  3 

membimbing presentasi siswa   15, 16,18 17 13 
memberi penguatan dan penyimpulan   19,20,21,22  12 

TOTAL   13 5 71 
 

Berdasarkan tabel 4.1 data kegiatan guru dapat di ketahui total seluruhnya 71. 
Pada aspek mengecek kesiapan pembelajaran dengan jumlah skor 15. Pada aspek 
melakukan appersepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan dengan jumlah skor 9, pada 
aspek menyajikan/menyampaikan materi jumlah skor 4. Pada aspek menggorganisasikan 
siswa dalam menuangkan ide cdalam catatan kecil (think) jumlah skor 3, pada aspek 
membagi siswa dalam kelompok jumlah skor 6, pada aspek mengorganisasi siwa dalam 
kelompok diskusi (talk) jumlah skor 6, pada aspek membimbing siswa menuliskan jawaban 
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atas permasalahan dalam LKS (write) jumlah skor 3, pada aspek membimbing presentasi 

siswa jumlah skor 13, pada aspek memberi penguatan dan penyimpulan jumlah skor 12. 
Sehingga total keseluruhan aspek yang di amati berjumlah 71. 

Selanjutnya hasil observasi aktivitas siswa di peroleh dari lembar observasi 
yang dijabarkan dalam beberapa aspek dapat dilihat dari tabel berikut: 

 
Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 Pertemuan 1 
SD Negeri Ngemplak Kidul 03 

Semester 1/2013-2014 
aspek yang diamati Skor Penilaian Jumlah 

Skor  1 2 3 4 

kesiapan siswa belajar    1 2,3 11 

memperhatikan penjelasan dari guru   4, 5  6 

respon siswa terhadap pembelajaran   6  3 

menuangkan ide pemecahan masalah 
pada catatan kecil (Think) 

  7,8  6 

berdiskusi dengan saling menukarkan 
ide dalam kelompok (Talk) 

  9,10,11  9 

menuliskan jawaban pemecahan 
masalah dalam LKS (Write) 

  12,13,14  9 

presentasi di depan kelas   15, 16  6 
membuat kesimpulan dan refleksi   17,18  6 

TOTAL   16 2 56 

 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui aspek yang 
memperoleh skor 3 sebanyak 16 dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 2 dan total 
keseluruhannya 59. Pada aspek kesiapan siswa belajar sebanyak 11 skor, pada aspek 
memperhatikan penjelasan dari guru sebanyak 6 skor, pada aspek respon siswa terhadap 
pembelajaran sebanyak 3, menuangkan ide pemecahan masalah pada catatan kecil 
(Think) sebanyak 6, pada aspek berdiskusi dengan saling menukarkan ide dalam 
kelompok (Talk) sebanyak 9 skor, pada aspek menuliskan jawaban pemecahan masalah 
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dalam LKS (Write) sebanyak 9 skor, pada aspek presentasi di depan kelas sebanyak 6, 

pada aspek membuat kesimpulan dan refleksi sebanyak skor 6. 
b. Pertemuan Kedua 

1) Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 19 

september 2013. Peneliti memberikan appersepsi kepada siswa dengan 
mengingatkan kembali tentang kubus dan balok serta memberi motivasi agar siswa 
berperan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya peneliti memberikan LKS 2 yang 
berisi tentang unsur-unsur kubus dan mengingatkan siswa untuk menuangkan 
idenya, berdiskusi dengan teman satu kelompok. Menuliskan jawaban dan 
mempresentasikan jawaban LKS 2 tersebut 
a) Think 

Saat menungkan ide gagasan, sebagian siswa belum bisa menuangkan ide 
dalam bentuk catatan kecil yang di tuliskan oleh salah satu siswa 
b) Talk  

Pada pertemuan kedua, beluum terlihat adanya diskusi (menuangkan ide). 
Pada tahap talk ini banyak siswa yang mengerjakan sendiri atau berdiskusi dengan 

teman sebangkunya 
c) Write 

Pada tahap write siswa secara individu, menuliskan semua jawaban atas 
permasalahan yang di berikan pada LKS 2. Siswa sudah bisa menuliskan 
jawabannya sendiri tanpa mencontek teman yang lain. 
d) Presentasi  

Pada pertemuan kedua salah satu perwakilan kelompok maju, 
mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi dan kemudian kelompok lain 
menanggapi hasil presentasi. Peneliti juga membimbing jalannya presentasi. Ada 
beberapa siswa yang menanggapi hasil presentasi, sebagian dari mereka 
menjawab bersama-sama. 
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2) Hasil Observasi 
Hasil observasi kinerja guru pada siklus 1 pertemuan pertama di jabarkan dalam 

beberapa aspek, aspek tersebut dapat di lihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.3 

Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus I Pertemuan 2 
SD Negeri Ngemplak Kidul 03 

Semester 1/2013-2014 
aspek yang diamati Skor Penilaian Jumlah 

Skor  1 2 3 4 

mengecek  kesiapan pembelajaran   2  1,3,4 15 

melakukan appersepsi, motivasi, dan 
menyampaikan tujuan 

  7 5,6 11 

menyajikan/menyampaikan materi    8 4 

menggorganisasikan siswa dalam 
menuangkan ide dalam catatan kecil 
(think) 

  9  3 

membagi siswa dalam kelompok   10 11 7 

mengorganisasi siwa dalam kelompok 
diskusi (talk) 

  12 13 7 

membimbing siswa menuliskan 
jawaban atas permasalahan dalam 
LKS (write) 

  14  3 

membimbing presentasi siswa   16,17 15,18 14 

memberi penguatan dan penyimpulan   19,21 20,22 14 

TOTAL   10 12 78 

 
Beradasarkan tabel 4.3 hasil observasi kegiatan guru dapat di ketahui aspek yang 

memperoleh skor 3 sebanyak 10 dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 12 item 
total seluruhnya 78. Pada aspek mengecek kesiapan pembelajaran berjumlah 15. Pada 

aspek melakukan appersepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan jumlah skor 11, pada 
aspek menyajikan/menyampaikan materi jumlah skor 4. Pada aspek menggorganisasikan 
siswa dalam menuangkan ide dalam catatan kecil (think) jumlah skor 3. Pada aspek 
mengorganisasi siwa dalam kelompok diskusi (talk) jumlah skor 7. Pada aspek membagi 
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siswa dalam kelompok jumlah skor 7. Pada aspek membimbing siswa menuliskan jawaban 

atas permasalahan dalam LKS (write) jumlah skor 3, pada aspek membimbing presentasi 
siswa jumlah skor 14, pada aspek memberi penguatan dan penyimpulan jumlah skor 14. 
Sehingga total keseluruhan aspek yang di amati berjumlah 78. 

Selanjutnya hasil observasi aktivitas siswa di peroleh dari lembar observasi yang 
dijabarkan dalam beberapa aspek dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.4 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

SD Negeri Ngemplak Kidul 03 
Semester 1/2013-2014 

Aspek yang diamati Skor Penilaian Jumlah 
Skor  1 2 3 4 

kesiapan siswa belajar     1,2,3 12 

memperhatikan penjelasan dari guru   4,5  6 

respon siswa terhadap pembelajaran   6  3 

menuangkan ide pemecahan masalah 
pada catatan kecil (Think) 

  7 8,9 11 

berdiskusi dengan saling menukarkan 
ide dalam kelompok (Talk) 

   10,11 8 

menuliskan jawaban pemecahan 
masalah dalam LKS (Write) 

  12,13,14 15 13 

presentasi di depan kelas   16  3 
membuat kesimpulan dan refleksi   17,18  6 

TOTAL   10 8 62 

 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui aspek yang 
memperoleh skor 3 sebanyak 10 dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 8 dan total 
keseluruhannya 62. Pada aspek kesiapan siswa belajar sebanyak 12 skor, pada aspek 
memperhatikan penjelasan dari guru sebanyak 6 skor, pada aspek respon siswa terhadap 
pembelajaran sebanyak 3, pada aspek menuangkan ide pemecahan masalah pada 
catatan kecil (Think) sebanyak 11 skor, pada aspek berdiskusi dengan saling menukarkan 
ide dalam kelompok (Talk) sebanyak 8 skor, pada aspek menuliskan jawaban pemecahan 
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masalah dalam LKS (Write) sebanyak 13, pada aspek presentasi di depan kelas sebanyak 

3, pada aspek membuat kesimpulan dan refleksi sebanyak 6. 
 

c. Pertemuan Ketiga 
1) Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu jaring-jaring kubus 
serta tujuan pembelajarannya. Peneliti melakukan apersepsi dengan mengingatkan 
kembali tentang unsur-unsur kubus kepada siswa dan memotivasi siswa dengan 
cara mengaitkan materi jaring-jaring kubus dengan permasalahan sehari-hari yaitu 
jika siswa telah mempelajari jaring-jaring kubus, salah satunya siswa dapat 
membuat tempat mainan berbentuk kubus yang terbuat dari karton. Sebelum 
dimulai tahap think, peneliti membagikan LKS 3 kepada setiap siswa. 
a) Think 
Pada tahap think dengan alokasi waktu ± 7 menit, siswa sudah bisa menuliskan ide 
dalam bentuk catatan kecil, walaupun siswa tidak menuliskan ide pada catatan kecil 
secara lengkap.  

b) Talk 
Setelah waktu untuk tahap think sudah selesai, siswa diminta untuk mendiskusikan 
hasil pemikirannya dalam kelompoknya. Dalam tahap talk terlihat semua siswa 
sedang berdiskusi dengan kelompok mencari jaring-jaring kubus dengan media 
kertas karton. Siswa sangat antusias dalam kegiatan ini untuk menentukan jaring-
jaring kubus. 
c) Write 
Pada tahap write siswa secara individu, menuliskan semua jawaban atas 
permasalahan yang diberikan pada LKS 3. Pada tahap write ini, siswa berlomba-
lomba dalam menggambarkan macam-macam jaring-jaring kubus yang telah 
ditemukan. 
d) Presentasi 
Pada tahap presentasi, satu siswa sebagai perwakilan kelompok menuliskan 
jawaban LKS 3 di papan tulis  
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4.1.2.3 Hasil Tindakan 
Hasil tindakan pembelajaran pada siklus II ini berupa hasil dari lembar observasi 

dan hasil tes evaluasi. Lembar observasi ini di gunakan untuk mengukur keberhasilan 
penerapan strategi pembelajaran Think-Talk-Write dalam kegiatan pembelajaran. Lembar 
observasi ini ditunjukkan untuk siswa dan guru. Penilaian observasi ini dilakukan oleh 
observer dan peneliti. Hasil tindakan tindakan proses strategi pembelajaran Think-Talk-

Write pada sklus II ini terdiri dari 3 pertemuan, yaitu pertemuan pertama, pertemuan 
kedua, dan pertemuan ketiga. Sedangkan hasil tes evaluasi di gunakan untuk mengukur 
hasil belajar siswa. Siswa yang mendapat nilai KKM maka berarti belum tuntas. 

 
4.1.2.4 Refleksi Hasil Siklus I 

Berdasarkan hail observasi kinerja guru pada siklus I pertemuan pertama di 
peroleh sebanyak 80 % (cukup baik) meningkat pada pertemuan kedua sebanyk 88% 
(baik). Selanjutnya untuk hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama 
di peroleh 80 % (cukup baik) dan meningkat pada pertemuan kedua sebanyak 86 (baik). 

Dari data yang peneliti peroleh, aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 
sudah mengalami peningkatan meskipun masih ada beberapa siswa yang menunjukkan 

aktivitas belajar yang relatif rendah. Dari aktivitas guru dalam pembelajaran juga sudah 
menunjukkan aktivitas yang meningkat dari pada kondisi awal. Guru mata pelajaran 
Matematika sudah menghargai kemampuan berpikir siswa, melibatkan siswa untuk 
berdiskusi, mengatur tata ruang kelas yang tepat, menciptakan kondisi pembelajaran yang 
kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. 

Selain itu, nilai hasil belajar siswa belum mencapai indikator kinerja yang peneliti 
tetapkan yaitu ketuntasan belajar Matematika juga baru mencapai 70,83% atau belum 
mencapai indikator kinerja yaitu 85% siswa tuntas dengan KKM 80. Dengan 
memperhatikan masukan dari kolaborator, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa 
kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Strategi Pembelajaran tipe Think-Talk-Write 

(TTW).  
Adapun kelebihan kegiatan pembelajaran pada siklus I melalui penerapan Strategi 

Pembelajaran tipe Think-Talk-Write (TTW) adalah sebagai berikut: (1) guru bisa 
menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, (2) Guru bisa mendorong siswa 
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untuk belajar dengan bekerjasama dan mandiri dalam kelompok masing-masing. 

Sedangkan kelemahan yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran siklus I, yaitu: (1) 
Sebagian siswa belum sepenuhnya mengikuti skenario pembelajaran yang ditetapkan oleh 
guru/peneliti, (2) Langkah-langkah pembelajaran yang disusun dalam RPP belum 
sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh guru. 

Dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan, peneliti menilai 
bahwa penelitian tindakan yang telah dilaksanakan sampai siklus I ini belum berhasil. Data 
yang bersifat kuantitatif memang menunjukkan adanya peningkatan bila dibanding pada 
kondisi pra siklus. Akan tetapi jika melihat data hasil belajar siswa, ketuntasan belajar 
siswa baru mencapai 70,83%. Penelitian dianggap baru berhasil jika indikator kinerja yang 
telah peneliti tetapkan, yaitu minimal 85% siswa mencapai nilai ketuntasan minimal 
Matematika sebesar 80.  Melihat data tersebut, peneliti memutuskan untuk melanjutkan 
kegiatan penelitian dengan siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus I 
masih terdapat beberapa kekurangan atau kegiatan pembelajaran yang belum maksimal 
yaitu sebagai berikut:  
1) Peneliti belum memberi arahan yang tegas kepada siswa dalam menuliskan ide 

jawaban pada tahap think siklus II, siswa tidak diperbolehkan berdiskusi atau bertanya 
kepada temannya. 

2) Siswa belum berani untuk bertanya dan menanggapi kelompok yang sedang 
presentasi. 

3) Masih banyak siswa yang bingung dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah dan 
mengerjakan soal tersebut dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang benar 
dan lengkap. 

4) Masih banyak siswa yang yang ribut dan berjalan-jalan saat pelajaran berlangsung. 
Dari berbagai kekurangan tersebut, maka peneliti mengadakan analisis tentang 

kondisi siswa serta pembelajaran yang berlangsung hingga didapatkan penyelesaian dari 
kekurangan tersebut sebagai berikut: 
1) Peneliti memberi arahan secara lebih tegas kepada siswa ketika menuliskan ide 

jawaban pada tahap think siklus II, siswa tidak diperbolehkan berdiskusi atau bertanya 
kepada temannya. 
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2) Peneliti memancing siswa untuk bertanya dan menanggapi kelompok yang sedang 

presentasi. Hal ini disebabkan oleh siswa belum optimal pada tahap presentasi pada 
siklus I. 

3) Peneliti memberi soal-soal latihan kepada siswa untuk dikerjakan di rumah agar siswa 
terbiasa menyelesaikan soal pemecahan masalah dan mengerjakan soal tersebut 
dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang benar dan lengkap. 

4) Pada siklus II peneliti memberi arahan kepada siswa untuk menuliskan langkah 
pemecahan masalah dari Lembar Kerja Siswa (LKS) secara lengkap yaitu menuliskan 
apa yang diketahui, ditanyakan, menuliskan strategi penyelesaian soal, dan 
menyelesaikan soal dengan benar, serta menuliskan kesimpulannya pada akhir siklus 
II. 

5) Pada tahap II, peneliti lebih tegas dalam menyampaikan perintah agar tidak banyak 
siswa yang ribut dan berjalan-jalan saat pelajaran berlangsung. 

Beberapa tindakan yang dilaksanakan pada siklus II oleh peneliti di atas diharapkan dapat 
menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I. 

4.1.2.5 Program Tindak Lanjut 
Dengan memperhatikan data tes hasil belajar pada siklus I, peneliti membuat 

program perbaikan dan program penganyaan. Program penganyaan diberikan kepada 
siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan sejumlah 17 siswa. Sedangkan program 
perbaikan diberikan kepada siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan sejumlah 7 
siswa. Sehingga diharapkan adanya program perbaikan dan penganyaan ini, siswa dapat 
melakukan pendalaman materi sehingga hasil belajarnya akan lebih meningkat.  

 

4.1.3 Diskripsi Siklus II 
4.1.3.1 Tahap Perencanaan 
Pada perencanaan tindakan pada siklus II yang dilakukan oleh peneliti adalah : 
1) Menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) tentang materi yang diajarkan dan 

digunakan peneliti sebagai acuan dalam pelaksanaan perbaikan  pembelajaran pada 
siklus II dengan menggunakan strategi TTW.  
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2) Mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti daftar presensi siswa, lembar kerja 

siswa, lembar observasi siswa, lembar observasi kegiatan guru, dan buku 
pembelajaran 

3) Mempersiapkan bahan dan alat  peraga. Alat peraga ini di gunakan untuk membantu 
proses pembelajaran. 

4) Mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan pada siklus II, yaitu Lembar 
Kegiatan Siswa (LKS).  

 

4.1.3.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 
Pelaksanaan tindakan dan oservasi pada siklus II merupakan deskripsi dari 

kegiatan awal sampai akhir pembelajaran serta diskripsi observasi kegiatan guru dan 
aktivitas siswa selama proses belajar  mengajar. Yang membedakan dengan siklus I 
adalah pada materi dan alat peraga 
a. Pertemuan Pertama  

1) Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 21 September 2013.  Peneliti menjelaskan bahwa teknik pembelajaran 

yang digunakan masih menggunakan strategi TTW (think-talk-write). Sebelum 
menuju tahap think, peneliti memberikan sedikit penjelasan mengenai materi 
volume balok. Peneliti hanya memberi pancingan-pancingan agar siswa lebih 
mudah menuangkan ide-idenya pada LKS 4 dalam bentuk catatan kecil. 
a) Think 

Pada tahap think, peneliti memberikan waktu ± 7 menit kepada siswa 
untuk menuangkan ide-ide kemungkinan jawaban LKS 4 dalam bentuk catatan 
kecil. Siswa lebih mudah menuangkan ide-ide kemungkinan jawaban LKS 4 
dalam bentuk catatan kecil. Hal ini dimungkinkan karena peneliti memberi sedikit 
penjelasan kepada siswa sebelum tahap think. Pertemuan keempat pada tahap 
ini, siswa sudah mampu menuangkan ide-idenya sepenuhnya pada catatan kecil 
yaitu menemukan rumus volume kubus, dan menyelesaikan soal yang berkaitan 
dengan volume kubus. 
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b) Talk 
Setelah siswa sudah menuliskan ide kemungkinan jawaban dalam 

bentuk catatan kecil pada tahap think, siswa diminta untuk mendiskusikan hasil 
pemikirannya (saling menukar ide) dalam kelompoknya sesuai kelompok yang 
telah dibentuk oleh peneliti. Saat diskusi kelompok berlangsung, peneliti 
berkeliling ke setiap kelompok untuk memastikan aktivitas siswa dan mengamati 
jalannya diskusi. Tahap diskusi pada pertemuan pertama siklus II ini, terlihat 
banyak siswa yang berdiskusi dengan teman sekelompoknya. 
c) Write 

Pada tahap write siswa secara individu, menuliskan semua jawaban 
atas permasalahan yang diberikan pada LKS 4. Sebagian besar siswa telah 
terlihat menuliskan jawaban LKS 4 tanpa mencontek hasil pekerjaan teman. 
d) Presentasi 

Sebelum menyimpulkan bersama tentang materi yang dipelajari, maka 

diadakan diskusi kelas terlebih dahulu untuk melihat jawaban siswa. Beberapa 
orang siswa perwakilan kelompok menuliskan jawabannya di papan tulis, 
kemudian mempresentasikan jawabannya. Pada pertemuan pertama siklus II, 
salah satu perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan jawaban dari 
hasil diskusi dan kemudian kelompok lain menanggapi hasil presentasi. Setelah 
presentasi selesai, peneliti dan siswa menyimpulkan bersama-sama mengenai 
kesimpulan pembelajaran tersebut. Peneliti meminta siswa unuk mengerjakan 
soal-soal latihan yang terdapat pada LKS yang dimiliki siswa untuk dikerjakan di 
rumah. 

2) Hasil Observasi 
Hasil observasi kinerja guru pada siklus II pertemuan pertama di 

jabarkan dalam beberapa aspek, aspek tersebut dapat di lihat dalam tabel 
berikut: 
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Tabel 4.5 
Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus II pertemuan 1 

SD Negeri Ngemplak Kidul 03 
Semester 1/2013-2014 

aspek yang diamati Skor Penilaian Jumlah 
Skor  1 2 3 4 

mengecek  kesiapan pembelajaran    1,2,3,4 16 
melakukan appersepsi, motivasi, dan 
menyampaikan tujuan 

  5 6, 7 11 

menyajikan/menyampaikan materi    8 4 
menggorganisasikan siswa dalam 
menuangkan ide dalam catatan kecil 
(think) 

  9  3 

membagi siswa dalam kelompok    10, 11 8 
mengorganisasi siswa dalam kelompok 
diskusi (talk) 

  12, 13  6 

membimbing siswa menuliskan jawaban 
atas permasalahan dalam LKS (write) 

  15, 16 14 13 

membimbing presentasi siswa   17, 18  7 
memberi penguatan dan penyimpulan    19, 20, 

21,22 
16 

TOTAL   8 14 80 
 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil observasi kegiatan guru dapat di ketahui aspek yang 
memperoleh skor 3 sebanyak 8 dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 14 item 
total seluruhnya 80. Pada aspek mengecek kesiapan pembelajaran julah skor 16. Pada 

aspek melakukan appersepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan jumlah skor 11, pada 
aspek menyajikan atau menyampaikan materi jumlah skor 4. Pada aspek 
menggorganisasikan siswa dalam menuangkan ide dalam catatan kecil (think) jumlah skor 
3. Pada aspek membagi siswa dalam kelompok jumlah skor 8, Pada aspek 
mengorganisasi siswa dalam kelompok diskusi (talk) jumlah skor 6, pada aspek 
membimbing siswa menuliskan jawaban atas permasalahan dalam LKS (write) jumlah skor 
13, pada aspek membimbing presentasi siswa jumlah skor 7, pada aspek memberi 
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penguatan dan penyimpulan jumlah skor 6. Sehingga total keseluruhan aspek yang di 

amati berjumlah 80. 
Selanjutnya hasil observasi aktivitas siswa di peroleh dari lembar observasi yang 

dijabarkan dalam beberapa aspek dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 
SD Negeri Ngemplak Kidul 03 

Semester 1/2013-2014 
aspek yang diamati Skor Penilaian Jumlah 

Skor  1 2 3 4 
kesiapan siswa belajar     1,2,3 12 
memperhatikan penjelasan dari guru     4,5 8 
respon siswa terhadap pembelajaran    6 4 
menuangkan ide pemecahan masalah 
pada catatan kecil (Think) 

  8 7.9 11 

berdiskusi dengan saling menukarkan 
ide dalam kelompok (Talk) 

   10,11 8 

menuliskan jawaban pemecahan 
masalah dalam LKS (Write) 

  13,14 12,15 14 

presentasi di depan kelas   16  3 
membuat kesimpulan dan refleksi   17,18  6 

TOTAL   6 12 66 
 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui aspek yang 
memperoleh skor 3 sebanyak 6 dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 12 dan total 
keseluruhannya 66. Pada aspek kesiapan siswa belajar sebanyak 12 skor, pada aspek 
memperhatikan penjelasan dari guru sebanyak 8 skor, pada aspek respon siswa terhadap 
pembelajaran sebanyak 4, pada aspek menuangkan ide pemecahan masalah pada 
catatan kecil (Think) sebanyak 11 skor, pada aspek berdiskusi dengan saling menukarkan 
ide dalam kelompok (Talk) sebanyak 8 skor, pada aspek menuliskan jawaban pemecahan 
masalah dalam LKS (Write) sebanyak 14, pada aspek presentasi di depan kelas sebanyak 
3, pada aspek membuat kesimpulan dan refleksi sebanyak 6 skor. 
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b. Pertemuan Kedua  
1) Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan kelima dilaksanakan pada tanggal 22 September 2013. Pada 
pertemuan ini terdapat satu siswa yang tidak mengikuti pelajaran dikarenakan sakit. 
Sebelum pembelajaran dimulai, peneliti menanyakan kepada siswa apakah ada kesulitan 
mengenai soal latihan yang dikerjakan di rumah tentang volume balok. Siswa terlihat 
sudah paham mengenai materi volume balok, sehingga siswa tidak kesulitan dalam 
mengerjakan soal pekerjaan rumah tersebut. Selanjutnya peneliti memberikan apersepsi 
kepada siswa dengan mengingatkan kembali tentang luas persegi panjang serta memberi 
motivasi agar siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya peneliti memberikan 
LKS 5 yang berisi tentang materi volume balok. Sebelum tahap think, peneliti memberikan 
sedikit penjelasan kepada siswa tentang luas permukaan balok. 
a) Think 

Saat menuangkan ide gagasan mengenai kemungkinan jawaban LKS 5 pada 
tahap think, siswa sudah bisa menuliskan ide dalam bentuk catatan kecil yaitu siswa dapat 
menemukan rumus volume balok, dan mengerjakan soal yang berkaitan dengan volume  

balok.  
b) Talk 

Setelah siswa sudah menuliskan ide kemungkinan jawaban dalam bentuk 
catatan kecil pada tahap think, siswa diminta untuk mendiskusikan hasil pemikirannya 
(saling menukar ide) dalam kelompoknya sesuai kelompok yang telah dibentuk oleh 
peneliti. Saat diskusi kelompok berlangsung, peneliti berkeliling ke setiap kelompok untuk 
memastikan aktivitas siswa dan mengamati jalannya diskusi. Tahap diskusi pada 
pertemuan pertama siklus II ini, terlihat banyak siswa yang berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya. 
c) Write 

Pada tahap write siswa secara individu, menuliskan semua jawaban atas 
permasalahan yang diberikan pada LKS 5. Sebagian besar siswa telah terlihat menuliskan 
jawaban LKS 5 tanpa mencontek hasil pekerjaan teman. 
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d) Presentasi 
Pada pertemuan kelima, salah satu perwakilan kelompok menuliskan jawaban 

penyelesaian LKS 5 di papan tulis. Hampir jawaban LKS 5 seluruh siswa benar semua. 
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksaan pembelajaran dengan strategi TTW pada 
pertemuan ketujuh berjalan sangat lancar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, peneliti 
meminta siswa mengerjakan pekerjaan rumah yang ada pada buku paket Matematika 
yang dimiliki siswa untuk dikerjakan di rumah dan mempelajari materi selanjutnya tentang 
volume kubus. 
2) Hasil Observasi 

Hasil observasi kinerja guru pada siklus II pertemuan kedua di jabarkan 
dalam beberapa aspek, aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus II pertemuan 2 

SD Negeri Ngemplak Kidul 03 
Semester 1/2013-2014 

aspek yang diamati Skor Penilaian Jumlah 
Skor  1 2 3 4 

mengecek  kesiapan pembelajaran    1,2,3,4 16 
melakukan appersepsi, motivasi, dan 
menyampaikan tujuan 

   5, 6, 7 12 

menyajikan/menyampaikan materi    8 4 
menggorganisasikan siswa dalam 
menuangkan ide dalam catatan kecil 
(think) 

  9  3 

membagi siswa dalam kelompok    10, 11 8 
mengorganisasi siwa dalam kelompok 
diskusi (talk) 

  12 13 7 

membimbing siswa menuliskan 
jawaban atas permasalahan dalam 
LKS (write) 

  16 14, 15 11 

membimbing presentasi siswa    17,18 8 
memberi penguatan dan penyimpulan    19, 20, 

21, 22 
16 

TOTAL   3 19 85 
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Beradasarkan tabel 4.7 hasil observasi kegiatan guru dapat di ketahui aspek yang 

memperoleh skor 3 sebanyak 3  dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 19 item 
total seluruhnya 85. Pada aspek mengecek kesiapan pembelajaran sebanyak 16. Pada 
aspek melakukan appersepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan jumlah skor 12, pada 
aspek menyajikan/menyampaikan materi jumlah skor 4. Pada aspek menggorganisasikan 
siswa dalam menuangkan ide dalam catatan kecil (think) jumlah skor 3. Pada aspek 
membagi siswa dalam kelompok jumlah skor 3, Pada aspek mengorganisasi siwa dalam 
kelompok diskusi (talk) jumlah skor 7, pada aspek membimbing siswa menuliskan jawaban 
atas permasalahan dalam LKS (write) jumlah skor 11, pada aspek membimbing presentasi 
siswa jumlah skor 8, pada aspek memberi penguatan dan penyimpulan skor 16 Sehingga 
total keseluruhan aspek yang di amati berjumlah 85. 

Selanjutnya hasil observasi aktivitas siswa di peroleh dari lembar observasi yang 
dijabarkan dalam beberapa aspek dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.8 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

SD Negeri Ngemplak Kidul 03 
Semester 1/2013-2014 

aspek yang diamati Skor Penilaian Jumlah 
Skor  1 2 3 4 

kesiapan siswa belajar     1,2,3 12 
memperhatikan penjelasan dari guru     4,5 8 
respon siswa terhadap pembelajaran    6 4 
menuangkan ide pemecahan masalah 
pada catatan kecil (Think) 

   8,7.9 12 

berdiskusi dengan saling menukarkan 
ide dalam kelompok (Talk) 

   10,11 8 

menuliskan jawaban pemecahan 
masalah dalam LKS (Write) 

  13,14 12,15 14 

presentasi di depan kelas    16 4 
membuat kesimpulan dan refleksi   18 17 7 

TOTAL   3 15 69 
 
Berdasarkan tabel 4.8 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui aspek yang 

memperoleh skor 3 sebanyak 3  dan aspek yang memperoleh skor 4 sebanyak 15 dan 
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total keseluruhannya 69. Pada aspek kesiapan siswa belajar sebanyak 12 skor, pada 

aspek memperhatikan penjelasan dari guru sebanyak 8 skor, pada aspek respon siswa 
terhadap pembelajaran sebanyak 4, pada aspek menuangkan ide pemecahan masalah 
pada catatan kecil (Think) sebanyak 12 skor, pada aspek berdiskusi dengan saling 
menukarkan ide dalam kelompok (Talk) sebanyak 8 skor, pada aspek menuliskan jawaban 
pemecahan masalah dalam LKS (Write) sebanyak 14, pada aspek presentasi di depan 
kelas sebanyak 4, pada aspek membuat kesimpulan dan refleksi sebanyak 7 skor. 
c. Pertemuan Ketiga  

Pertemuan ketiga siklus II sebagai tindak lanjut dari peremun pertama dan 
kedua yaitu melkukan tes evaluasi. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga di awali 
dengan bedoa, presensi dan di lanjutkan dengan tanya jawab guru dan siswa mengulang 
materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama dan kedua secara singkat. Kemudian 
guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum diketahui. 
Setelah itu guru mengadakan tes evaluasi selama 2 x 35 menit. Bagi siswa yang sudah 
selesai dapat mengumpulkan lembar jawab dan kembali ke tempat duduk. Kemudian di 
akhiri dengan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 

4.1.3.3 Hasil Tindakan  
Setelah tindakan pembelajaran pada siklus II berupa hasil lembarobservasi dan 

hsil tes evaluasi. Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur keberhailan penerapan 
strategi pembelajaran Think-Talk-Write dalam kegiatan pembelajaran. Lembar observasi 
ini ditunjukkan untuk siswa dan guru. Penilaian observasi ini dilakukan observer dan 
peneliti. Hasil tindkan proses strategi pembelajaran Think-Talk-Write pada siklus II ini 
terdiri dari 3 pertemuan, yaitu pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan 
ketiga. Sedangkan hasil tes evaluasi digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Siswa 
yang mendapat nilai di atas KKM berarti tuntas, dan siswa yang mendapat nilai dibawah 
KKM maka berarti belum tuntas. 
 
4.1.3.4 Refleksi Hasil Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru pada siklus II pada pertemuan pertama 
90 % (baik) meningkat menjadi 96 % (baik sekali) pada prtemuan kedua. Selanjutnya 
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berdasarkan temuan observasi pada aktivitas siswa pada siklus II pada pertemuan 

pertama 92 % (baik sekali) meningkat menjadi 95 % (baik sekali). 
Dari data yang peneliti peroleh, aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pada siklus II sudah mengalami peningkatan. Siswa yang kurang berpikir, kurang 
berdiskusi, dan kurang menulis dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sudah tidak ada.  
Selain itu, nilai ketuntasan belajar Matematika juga sudah mencapai mencapai 91,67%. 
Dengan demikian, nilai ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran Matematika pada 
siklus II ini sudah mencapai indikator kinerja yang peneliti lakukan.  

Dengan memperhatikan masukan dari kolaborator, peneliti dapat menjelaskan 
bahwa ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Strategi Pembelajaran 
Think-Talk-Write (TTW). Adapun kelebihan kegiatan pembelajaran pada siklus II melalui 
penerapan strategi TTW adalah dapat meningkatkan aktivitas guru dalam mengajar dan 
aktivitas siswa dalam belajar. Penerapan Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

akan mampu menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan, siswa lebih aktif 
dalam berpikir dan berdiskusi dengan temannya. Adanya peningkatan aktivitas siswa 
tersebut akan dapat menjadikan hasil belajar siswa akan lebih meningkat.  

Sedangkan kelemahan yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran siklus II 

adalah bahwa pembelajaran melalui penerapan Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write 

(TTW) akan membawa hasil yang maksimal jika skenario pembelajaran yang telah disusun 
oleh guru dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh siswa dan guru memanfaatkan media 
pembelajaran, terutama media visual maupun audio visual. 

Dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan, peneliti menilai 
bahwa penelitian tindakan yang telah dilaksanakan sampai siklus II ini sudah berhasil. 
Indikator kinerja yang telah peneliti tetapkan, yaitu minimal 85% siswa mencapai nilai 
ketuntasan minimal Matematika sebesar 80 sudah tercapai. Melihat data tersebut, maka 
peneliti sudah tidak melaksanakan tindakan pada siklus berikutnya. 

4.1.3.5 Program Tindak Lanjut 
Dengan memperhatikan data tes hasil belajar pada siklus II, peneliti membuat 

program perbaikan dan program penganyaan. Program penganyaan diberikan kepada 
siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan sejumlah 22 siswa (91,67%). Sedangkan 
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program perbaikan diberikan kepada siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan 

sejumlah 2 siswa. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 
Hasil analisis data di peroleh dari data kondisi awal, siklus I, dan siklus II yang 

meliuti data tes evaluasi siswa pada akhir siklus. Dari data tersebut keudin di analisis 
dengan membandingkan data pada tiap siklus yaitu dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitia yang dilakukan di SDN Ngemplak Kidul 03 di ketahui bahwa 
dari hasil belajar siswa kelas 5 dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II mengalami 
peningkatan setelah diterapkan Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write (TTW)  

Berhasil atau tidaknya Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dapat dilihat 
dari hasil belajar matematika siswa. Hasil belajar di peroleh dari hasil tes formatif siswa 
dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II.  
a) Kondisi Awal  

Kondisi awal diperoleh dari data tes formatif Matematika siswa kelas 5 SDN 
Ngemplak Kidul 03. Data hasil ulangan Matematika dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 
Distribusi Nilai Hasil Belajar Matematika Pada Pra Siklus 

Nilai Frekuensi Persentase (%) 
90 2 8.33 
85 2 8.33 
80 7 29.17 
70 4 16.67 
65 1 4.17 
60 3 12.50 
55 1 4.17 
50 2 8.33 
45 1 4.17 
40 1 4.17 

Jumlah 27 100.00 
 

Berdasarkan dari tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh 
nilai 90 sebesar 2 siswa (8,33%). Kemudian yang memperoleh nilai 85 sebanyak 2 siswa 
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(8,33%) dan yang meperoleh nilai 80 sebanyak 7 siswa (29,17%). Kemudian siswa yang 

memperoleh nilai 70 sebanyak 4 siswa (16,67%) dan yang memperoleh nilai 65 sebanyak 
1 siswa (4,17%). Kemudian siswa yang memperoleh nilai 60 sebanyak 3 siswa (12,50%) 
dan yang memperoleh nilai 55 sebanyak 1 siswa (4,17). Kemudian siswa yang 
memperoleh 50 sebanyak 2 siswa (8,33%). Sedangkan siswa yang memperoleh nilai 45 
sebanyak 1 siswa (4,17%) dan nilai 40 sebanyak 1 siswa (4,17%).  

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui hasil ketuntasan belajar 
Matematika siswa pada pra siklus melalui tabel 4.10: 

Tabel 4.10 
Hasil Ketuntasan Belajar Matematika Siswa pada Pra Siklus 

No Uraian Jumlah Siswa Persentase 
1 Siswa yang Tuntas 11 45,83% 
2 Siswa yang Belum Tuntas 13 54,17% 
 Jumlah 24 100%  

 
Agar lebih jelas mengenai hasil tes formatif Matematika pada pra siklus dapat 

dilihat pada grafik sebagaimana berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik Hasil Tes Formatif Matematika Pada Pra Siklus 



 

67 

 

Berdasarkan dari data-data di atas, terlihat dengan jelas bahwa nilai hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Matematika pada pra siklus masih rendah. Hal ini ditunjukkan 
dari nilai ketuntasan belajar siswa yang baru mencapai 45,83% atau baru 11 siswa yang 
mencapai nilai KKM Matematika 80.  Nilai rata-rata Matematika juga masih rendah, yaitu 
sebesar 69,79. 
b) Siklus I 

Hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 di peroleh dengan 
mengadakan tes evaluasi diakhir siklus yaitu pada peremuan ketiga. Dari adata tersebut di 
ketahui terjadi peningkatan asil belajar Matematika. Hasil belajar Matematika siswa kelas 5 
SDN Ngemplak Kidul 03 pada Kompetensi Dasar Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan volume kubus dan balok dan berikut di sajikan pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 
Distribusi Nilai Hasil Belajar Matematika Pada Siklus I 

Nilai Frekuensi Persentase (%) 
100 2 8.33 
90 2 8.33 
85 1 4.17 
80 12 50.00 
75 2 8.33 
70 4 16.67 
60 1 4.17 

Jumlah 27 100.00 
 
Berdasarkan dari tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang 

memperoleh nilai 100 sebesar 2 siswa (8,33%). Kemudian yang memperoleh nilai 90 
sebanyak 2 siswa (8,33%) dan yang meperoleh nilai 85 sebanyak 1 siswa (4,17%). 
Kemudian siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 12 siswa (50,00%) dan yang 
memperoleh nilai 75 sebanyak 2 siswa (8,33%). Kemudian siswa yang memperoleh 
nilai 70 sebanyak 4 siswa (16,67%). Sedangkan siswa yang memperoleh nilai 60 
sebanyak 1 siswa (4,17).  

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui hasil ketuntasan belajar 
Matematika siswa pada siklus I melalui tabel 4.12: 
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Tabel 4.12 
Hasil Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Pada Siklus I 

No Uraian Jumlah Siswa Persentase 
1 Siswa yang Tuntas 17 70,83% 
2 Siswa yang Belum Tuntas 7 29,17% 
 Jumlah 24 100%  

 
Agar lebih jelas mengenai hasil tes formatif Matematika pada siklus I dapat 

dilihat pada grafik sebagaimana berikut: 
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Gambar 4.2 Grafik Hasil Tes Formatif Matematika Pada Siklus I 

Berdasarkan dari data-data di atas, terlihat dengan jelas bahwa nilai hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Matematika pada siklus I sudah mengalami 
peningkatan bila dibandingkan dari kondisi awal (pra siklus). Hal ini ditunjukkan dari 
nilai ketuntasan belajar siswa yang sudah mencapai 70,83%. Nilai rata-rata 
Matematika juga meningkat menjadi 78,52. Namun demikian, nilai hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Matematika pada siklus I ini belum mencapai indikator kinerja 

yang peneliti tetapkan, yaitu 85% siswa tuntas dengan KKM 80. 
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c) Siklus II 
Hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 pada Kompetensi 

Dasar Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok dan di sajikan 

pada tabel 4.13 distribusi frekuensi nilai matematika, siswa kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 Tahun 
Pelajaran 2013/2014 

Tabel 4.13 
Distribusi Nilai Hasil Belajar Matematika Pada Siklus II 

Nilai Frekuensi Persentase (%) 
100 3 12.50 
95 1 4.17 
90 3 12.50 
85 3 12.50 
80 12 50.00 
70 1 4.17 
65 1 4.17 

Jumlah 24 100.00 
 
Berdasarkan dari tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang 

memperoleh nilai 100 sebesar 3 siswa (12,50%). Kemudian yang memperoleh nilai 95 
sebanyak 1 siswa (4,17%) dan yang meperoleh nilai 90 sebanyak 3 siswa (12,50%). 

Kemudian siswa yang memperoleh nilai 85 sebanyak 3 siswa (12,50%) dan yang 
memperoleh nilai 80 sebanyak 12 siswa (50,00%). Kemudian siswa yang 
memperoleh nilai 70 sebanyak 1 siswa (4,17%). Sedangkan siswa yang memperoleh 
nilai 65 sebanyak 1 siswa (4,17).  

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui hasil ketuntasan belajar 
Matematika siswa pada siklus II melalui tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.14 
Hasil Tes Formatif Matematika Pada Siklus II 

No Uraian Jumlah Siswa Persentase 
1 Siswa yang Tuntas 22 91,67% 
2 Siswa yang Belum Tuntas 2 8,33% 
 Jumlah 24 100%  
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Berdasarkan tabel di atas, hasil tes yang diperoleh siswa pada siklus II adalah 22 

siswa mencapai ketuntasan minimal (KKM) atau 91,67% siswa yang mencapai ketuntasan. 
Sedangkan 2 siswa atau 8,33% siswa belum mencapai ketuntasan minimal (KKM). Agar 
lebih jelas mengenai hasil tes formatif Matematika pada siklus II dapat dilihat pada grafik 
sebagaimana berikut: 
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Gambar 4.3 Grafik Hasil Tes Formatif Matematika Pada Siklus II  

Berdasarkan dari data-data di atas, terlihat dengan jelas bahwa nilai hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Matematika pada siklus II sudah mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dari siklus I. Siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan belajar sudah 
mencapai 22 siswa atau 91,67%. Nilai rata-rata Matematika juga meningkat menjadi 85,47. 
d) Analisis Komparatif 

Pada analisis komparatif ini akan diuraikan tentang perbandingan ketuntasan 
belajar Matematika siswa kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 dari kondisi awal, siklus I dan 
siklus II untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. Perbandingan hasil belajar siswa 
ditunjukkan pada tabel 4.15 berikut. 
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Tabel 4.15 
Perbandingan Ketuntasan Belajar Matematika 

Kondisi awal, Siklus I, dan Siklus II 
No Kriteria Persentase Ketuntasan Peningkatan 

Pra Siklus Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 
1 Tuntas 45,83% 70,83% 91,67% 25% 20,84% 
2 Belum Tuntas 54,17% 29,17% 8,33% - - 
 Jumlah 100% 100% 100% 25% 20,84% 

 
Untuk lebih jelasnya peningkatan ketuntasan belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika dari pra siklus, siklus I, dan siklus II juga dapat di gambar 4.4 
berikut: 

 
Gambar 4.4 Analisis Data Ketuntasan Belajar Siswa  

Selanjutnya nilai rata-rata kelas juga menunjukkan hasil peningkatan 
mulai dari pra siklus sampai siklus II. Pada pra siklus nilai rata-rata kelas baru 
mencapai 69,79. Kemudian pada siklus I naik menjadi 78,52 atau mengalami 
peningkatan sebesar 8,73. Begitu juga pada siklus II juga mengalami peningkatan 
bila dibandingkan pada siklus I. Pada siklus II ini nilai rata-rata kelas siswa 
meningkat menjadi 83,96 atau mengalami peningkatan sebesar 5,44 bila 
dibanding dengan siklus I. Hal ini menunjukkan adanya pencapaian indikator 
kinerja yang telah peneliti tetapkan. 
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Dengan demikian, penerapan strategi pembelajaran Think-Talk-Write 

(TTW) dalam pembelajaran Matematika mampu meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas siswa dari pra siklus, siklus 
I dan siklus II. Ketuntasan belajar Matematika pada pra siklus hanya sebesar 
45,83%, kemudian meningkat menjadi 70,83% pada siklus I atau mengalami 
peningkatan sebesar 25%. Begitu juga dengan siklus II juga mengalami 
peningkatan dari siklus I sebesar 70,83% menjadi 91,67% atau mengalami 
peningkatan sebesar 20,84%. 

4.3 Pembahasan 
Berdasarkan dari diskripsi dan analisis data yang peneliti sajikan di atas, 

dapat dilihat beberapa temuan selama penelitian. Kegiatan pembelajaran yang 
dilaksanakan guru dari pra siklus sampai siklus II terus mengalami peningkatan dari 
segi kualitas. Sebelum pra siklus, kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan secara 
monoton dan guru masih dominan dalam pembelajaran (teacher centered). Hal ini 
dapat dilihat dari metode yang digunakannya. Guru masih menggunakan metode 
ceramah dalam menyampaikan materi pelajaran. Akibatnya siswa lebih banyak 
menerima pelajaran bukan melaksanakan pengalaman belajar. Hal ini menyebabkan 

pembelajaran kurang menyenangkan dan membosankan bagi siswa. Siswa kurang 
tertarik dan perhatian terhadap materi yang disampaikan sehingga nilai ketuntasan 
belajar siswa menjadi rendah.  

Hasil belajar meningkat seiring meningkatnya kinerja guru dan aktivitas siswa 
yang lebih baik. Strategi pembelajaran Think-Talk-Write dapat membuat siswa 
menjadi aktif dalam berpikir, berdisikusi dan bekerjasama dengan baik. Hal ini 
ditunjukkan dari meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 
Matematika melalui penerapan strategi pembelajaran Think-Talk-Write dari siklus I 
dan siklus II. (1) pada siklus I, aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 80% 
meningkat menjadi 86% pada pertemuan kedua  (2) pada siklus II, aktivitas siswa 
pada pertemuan pertama 92% meningkat menjadi 95% pada pertemuan kedua. 

Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran ini akan mampu 
meningkatkan nilai hasil belajar siswa.Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dapat 
dilihat dari meningkatnya ketuntasan belajar siswa dari pra siklus sebesar 45,83%, 
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meningkat pada siklus I sebesar 70,83%, dan meningkat lagi pada siklus II sebesar 

91,67%. 
Setelah dilaksanakan tindakan, kualitas pembelajaran yang dilaksanakan 

guru terus mengalami peningkatan. Pada siklus I, guru mampu menyajikan 
pembelajaran lebih baik bila dibanding pra siklus. Siswa sudah merasakan kondisi 
pembelajaran yang dilaksanakan guru sudah menyenangkan dan siswa sudah terlatih 
untuk berpikir dan berdiskusi. Semua peningkatan aktivitas belajar siswa ini 
berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa dalam ranah kognitif yang 
ditunjukkan oleh meningkatkan hasil tes secara signifikan. 

Kemudian dari hasil angket siswa, dapat dilihat adanya perubahan sikap 
siswa terhadap mata pelajaran Matematika dan proses pembelajaran yang dilakukan 
guru. Pada kondisi awal (pra siklus) siswa masih menganggap bahwa pembelajaran 
Matematika termasuk mata pelajaran yang sulit. Namun setelah guru menerapkan 
Strategi Pembelajaran tipe Think-Talk-Write (TTW), siswa menganggap mata 
pelajaran Matematika lebih mudah dan proses pembelajaran yang dilakukan guru 
sudah dirasa lebih menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 
yang dapat mengaktifkan dan membangun kerjasama siswa sangat diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran.  
Hal ini akan berdampak pada meningkatnya nilai ketuntasan belajar siswa 

dan nilai rata-rata siswa. Nilai ketuntasan belajar siswa yang semula rendah setelah 
guru menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran akan mampu meningkatkan nilai ketuntasan belajar dan nilai 
rata-rata siswa. Sehingga nilai hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. 




