ABSTRAK
SILVIA NOVARIDA SITANGGANG. NIM 109111059.”Meningkatkan Efektivitas
Belajar Siswa Pada Pelajaran Matematika Dengan Menggunakan Metode Think
Talk Write di Kelas III-B SD Negeri 104214 Delitua T.A 2012/2013”.
Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masalah rendahnya efektivitas
belajar siswa pada pelajaran Matematika pada materi Pecahan di Kelas III-B SD Negeri
104214 Delitua. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa
pada pelajaran Matematika materi Pecahan dengan menggunakan metode Think Talk
Write di Kelas III-B SD Negeri 104214 Delitua.
Hipotesis pada penelitian ini adalah “Dengan menggunakan metode Think Talk
Write dapatmeningkatkan efektivitas belajar siswa pada pelajaran Matematika pada
pokok bahasan Pecahan di Kelas III-B SD Negeri 104214 Kedai Durian Delitua T.A
2012/2013”.
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 104214 Kedai Durian Delitua dengan jenis
penelitian yaitu “Penelitian Tindakan Kelas (PTK) “. Subjek dalam penelitian tindakan
kelas ini adalah siswa kelas III-B di SD Negeri 104214 Delitua T.A. 2012/2013 yang
berjumlah 35 orang dengan siswa laki-laki sebanyak 16 orang dan siswa perempuan
sebanyak 19 orang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah metode Think
Talk Write .Penelitian Tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, dan setiap siklus
melakukan 4 tahap yaitu: 1) Tahap perencanaan, 2) Tahap Pelaksanaan, 3) Tahap
Observasi, dan 4) tahap Refleksi. Setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan dan masingmasing pertemuan selam 60 menit. Jadi dalam 2 siklus ada 4 kali pertemuan. Untuk
memperoleh data dilakukan observasi dan tes yang dibantu dengan alat pengumpulan data
seperti lembar observasi yang bertujuan untuk mengetahui perubahan efektivitas belajar
siswa serta adanya soal-soal yang menguji kemampuan siswa selama penelitian
berlangsung dalam mempelajari Matematika khususnya materi pecahan.
Berdasarkan tes awal (pre tes) yang dilakukan terhadap 35 orang siswa diperoleh
hasil bahwa efektivitas belajar keseluruhan siswa adalah 0% karena tidak ada satu pun
siswa yang memenuhi kriteria belajar efektif yaitu memiliki nilai minimum 65.
Sedangkan pada siklus I pertemuan 1, terdapat 8 orang siswa atau 22,85 % mengalami
peningkatan efektivitas belajar akan tetapi masih belum dapat dikategorikan belajar
efektif karena nilai yang diperoleh siswa juga masih di bawah 65. Kemudian pada siklus I
pertemuan 2, ada 6 orang siswa atau 17,14 % yang dapat dikategorikan telah efektif
dalam belajar dan 29 orang siswa atau 82,85 % masih belum efektif dalam belajar.
Setelah memperoleh hasil tersebut, peneliti kemudian melanjutkan penelitian pada siklus
II. Adapun hasil yang diperoleh yaitu pada akhir siklus II dimana seluruh siswa atau
100% sudah dapat dikategorikan efektif dalam belajar, walaupun pada tingkatan
efektivitas sebenarnya masih ada 7 atau 20 % orang siswa yang dikategorikan memiliki
tingkat efektivitas sedang.
Berdasarkan hasil penelitian mulai dari pre tes, sikus I pertemuan 1 dan
pertemuan 2 dan pada siklus II pertemuan 1 dan pertemuan 2 secara empiris telah
terbukti adanya peningkatan yang signifikan terhadap efektivitas belajar siswa. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Think Talk Write dapat
meningkatkan efektivitas belajar siswa khususnya pada pelajaran Matematika pada materi
pecahan di SD Negeri 104214 Delitua T.A. 2012/2013.
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