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ABSTRAK 

 

NINDA KHUZAIMAH, NIM 1153311056. Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

Pada Tema Indahnya Kebersamaan Di Kelas IV SD Swasta Salsa Desa Cinta 

Rakyat T.A 2019/2020. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan.2019. 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 

IV-A SD Swasta Salsa Desa Cinta Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) pada Tema “Indahnya Kebersamaan” Subtema “Sifat-

sifat Bunyi” dengan kompetensi dasar IPA: Menerapkan sifat-sifat bunyi dan 

keterkaitannya dengan indera pendengaran. Melaporkan hasil pengamatan tentang 

Sifat-sifat Bunyi di Kelas IV SD Swasta Salsa Desa Cinta Rakyat T.A 2019/2020. 

 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 

dilaksanakan di SD Swasta Salsa Desa Cinta Rakyat di kelas IV-A pada semester 

ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 26 orang yang terdiri dari 12 

siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan soal tes berupa 

pilihan berganda dan observasi, lembar observasi yang digunakan adalah lembar 

observasi guru. Penelitian ini terdiri dari tahap awal (Pre Tes) dan dua siklus yaitu 

siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

 

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pada saat pre-tes dari 26 orang 

siswa diperoleh hasil sebanyak 11 siswa (42,31%) mendapat nilai tuntas dan 

sebanyak 15 siswa (57,69%) belum tuntas dengan nilai rata-rata 53,65. Setelah 

dilaksanakannya siklus I diperoleh hasil sebanyak 15 siswa (57,69%) mendapat 

nilai tuntas dan sebanyak 11 siswa (42,31%) belum mendapat nilai tuntas dengan 

nilai rata-rata 61,15. Pada siklus II diperoleh tingkat ketuntasan secara klasikal 

sebanyak 22 siswa (84,62%) dan sebanyak 4 (15,38%) belum mendapat nilai 

tuntas dengan nilai rata-rata 72,28. Hasil observasi kegiatan mengajar guru 

diperoleh pada siklus I pertemuan pertama dengan nilai rata-rata sebesar 66,66% 

(kurang) dan pada pertemuan ke dua sebesar 75% (cukup) dan pada siklus II 

pertemuan pertama dengan rata-rata nilai sebesar 83,33% (baik) dan pada 

pertemuan ke dua sebesar 91,66% (sangat tinggi). 

 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada Tema Indahnya Kebersamaan di kelas IV-A SD Swasta Salsa Desa 

Cinta Rakyat T.A 2019/2020. 

 


