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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write pada 

materi Program Linear di kelas X- AK 1 SMK – BM PAB 3 Medan Estate T.A 

2014/2015. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X- AK 1 SMK – BM 

PAB 3 Medan yang berjumlah 35 orang dan objek penelitian ini adalah 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran 

Think-Talk-Write pada materi pokok Program Linear di kelas X- AK 1 SMK – 

BM PAB 3 Medan Estate T.A 2014/2015. Instrument penelitian yang digunakan 

adalah tes, observasi dan dokumentasi. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri atas 

2 siklus, masing – masing terdiri dari dua kali pertemuan. Hasil dari PTK ini 

merupakan tindakan. Sebelum memberikan tindakan, terlebih dahulu diberikan tes 

awal dan setiap akhir siklus diberikan tes kemampan pemecahan masalah. Dari 

hasil analisis data diperoleh peningkatan hasil tes akhir kemampuan pemecahan 

masalah. Jumlah siswa yang telah mampu memecahkan masalah dari tes Awal  

yaitu 7 dari 35 orang siswa (20 %) dengan rata – rata kelas 48,63. Hasil analisis 

data pada siklus I setelah menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write 

menunujukkan jumlah siswa yang telah mampu memecahkan masalah I adalah 25 

orang siswa (71,43%) , dengan rata – rata kelas 70,77 .Hasil analisis data pada 

siklus II dengan model pembelajaran Think-Talk-Write menunujukkan jumlah 

siswa yang yang telah mampu memecahkan masalah II adalah 30 orang siswa 

(85,71%). dengan rata – rata kelas 82,08 .Berdasarkan kriteria memecahkan 

masalah maka pembelajaran ini telah mencapai target kemampuan pemecahan 

masalah siswa berada pada kategori tinggi. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Think-Talk-Write, kemampuan pemecahan masalah siswa dapat 

meningkat. Saran yang diajukan yaitu guru dapat menerapkan model 

pembelajaran Think-Talk-Write sebagai alternatif dalam pembelajaran dan selalu 

membuat latihan dan tes yang bertujuan lebih melatih siswa untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 


