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ABSTRAK 

  

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
bahasa indonesia kelas V SDN 47 Ampenan tahun ajaran 2014/2015 melalui penerapan strategi 
TTW (Think-Talk-Write) dalam kelompok kecil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes 
hasil belajar menggunakan lembar kerja siswa. Aktivitas guru diperoleh melalui  lembar observasi 
aktivitas guru, dan aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar observasi aktivitas siswa. Dari 
hasil penelitian diperoleh jumlah skor aktivitas dalam dua siklus mengalami peningkatan. Pada 
siklus I jumlah skor aktivitas guru sebesar 19 berkategori baik, sedangkan jumlah skor aktivitas 
siswa sebesar 42 dengan kategori cukup aktif dengan (KKM) ≥65 dan ketuntasan klasikal 71,42%. 
Pada penelitian siklus II mengalami peningkatan jumlah skor aktivitas guru yaitu dari 19 
berkategori baik menjadi 23 dengan  kriteria sangat baik, jumlah skor aktivitas siswa adalah 59 dan 
hasil belajar siswa dengan ketuntasan klasikal 82,14%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi TTW (Think-Talk-Write) dalam kelompok kecil dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia kelas V SDN 
47 Ampenan tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata-kata kunci: Strategi think-talk-write, aktivitas dan hasil belajar  
 

ABSTRACT 
APPLICATION OF THINK TALK WRITE STRATEGY IN SMALL GROUP INCREASING THE 

ACTIVITY AND THE RESULT OF STUDY STUDENTS IN INDONESIA IN FIVE GRADE OF 
SDN 47 AMPENAN ACADEMIC YEAR 2014/2015 

 
Adviser Lecturer I  : Drs. H. Nasruddin, M. Kes 
Adviser Lecturer II  : Drs. H. Abdul Azis 

 
This research is aimed to improve students activity and students score in bahasa indonesia at five 
grade students of SDN 47 Ampenan in academic year 2014/2015. This research used ( PTK 
)Penelitian tindakan kelas Carried by two cycle. The data conducted through test result of study us 
LKS. Teacher activity conducted  through observation  teacher activity ,and students study activity 
conductedthrough observation activity. From the research acquired the total score activity is 
increase in two cycle. At the first cycle total score teacher activity 19 get  good category, mean 
while total score students activity 42 with category last active with (KKM ) 65 and classical’s 
thoroughness 71,42%. On research cycle II in creasing total score  teacher activity which is 19 with 
good category became 23 with very good criteria ,total score students criteria is 59 and result 
students study with classical thoroughness 82,14% .Based on the observational result can be 
concluded that the us of TTW stratyegy in small group be able to increase activity and students 
learnel result in  Bahasa Indonesia at five grade of SDN 47 Ampenan in  academic year 2014/2015. 
Keywords : think-talk-write strategy, activity,and learned result. 



BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia. 
Berdasarkan hasil observasi di kelas V SDN  47 Ampenan tahun ajaran 2014/2015. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai siswa yang masih rendah dan belum mencapai KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal) yang sudah ditentukan yaitu 65. Dari 29 orang siswa, hanya 17 siswa 
mencapai ketuntasan belajar minimal dengan memperoleh nilai ≥ 60 dan 12 orang siswa belum 
mencapai ketuntasan belajar minimal dengan memperoleh nilai ≤ 60. Hal  ini belum memenuhi 
indikator  keberhasilan yang sudah ditentukan yakni ketuntasan klasikal  minimal sebesar 80% . 

Dari hasil pengamatan tersebut, nampaknya guru kurang menggunakan metode-metode 
yang bervariasi yang dapat menarik perhatian siswa. Metode pembelajaran haruslah sesuai 
dengan materi/isi pelajaran yang diajarkan, supaya terjadi keselarasan antara proses belajar 
dengan performa yang dibutuhkan oleh siswa..  

Jika disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas V 
SDN 47 Ampenan, perlu diterapkan suatu strategi pembelajaran yang mampu menekankan 
keterampilan proses dalam upaya peningkatan peran aktif dan hasil belajar siswa di kelas. 
Strategi think-talk-write yang diterapkan dalam kelompok kecil merupakan salah satu alternatif 
strategi pembelajaran yang dapat digunakan. 

Strategi think-talk-write dipilih, karena melalui tahap think memberikan kesempatan 
bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya dalam memecahkan masalah. 
Membangun interaksi siswa yang merupakan pengembangan kemampuan sosial seperti 
berkomunikasi dan berpendapat dilakukan pada tahap talk. Interaksi dapat ditingkatkan dengan 
belajar kelompok (Muslich, 2007: 50). Pada tahap write siswa belajar menuliskan bahasa.  

Jadi berdasarkan masalah yang di temukan di SD tersebut, solusi yang tepat agar siswa 
SDN 47 Ampenan Kelas V yang belum mencapai  ketuntasan, peneliti mencoba melaksanakan 
penelitian dengan judul “penerapan strategi think-talk-write dalam kelompok kecil untuk 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajran bahasa Indonesia kelas V 
SDN 47  Ampenan tahun ajaran 2014/2015 ?”         

A. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 
1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 
dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana menerapkan Strategi think-talk-write 
dalam kelompok kecil dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran bahasa Indonesia kelas V SDN 47 Ampenan tahun ajaran 2014/2015 ?”. 

2. Pemecahan Masalah. 
Pemecahan masalah menggunakan strategi TTW diawali  dengan Siswa 

dikondisikan secara berkelompok masing-masing anggotanya 3-5 orang siswa. Guru 
menjelaskan  materi langkah-langkah pembelajaran  menulis karangan dengan strategi TTW 
kemudian menunjukkan contoh beberapa karangan, baru dilanjutkan dengan membagikan 
LKK (Lembar Kerja Kelompok), Siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk 
menyelesaikan LKK.Selanjutnya siswa menulis karangan dari hasil LKK yang telah 
dikerjakan baru kemudian siswamaju menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-
masing 
 

B. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Bahasa indonesia siswa melalui penerapan 
strategi think talk-write dalam kelompok kecil . 
 
 



C. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang bisa di ambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi Siswa 
Siswa dapat tertarik, termotivasi untuk melatih kemampuan berpikir dan bernalar 

serta terbiasa mengembangkan sikap kerja sama yang baik dengan temannya dalam belajar 
dengan menggunakan strategi TTW .  

2. Bagi guru  
Dengan penelitian ini menambah pengetahuan ,wawasan dan keterampilan serta 

menjadikan guru lebih kreatif, inovatif , dalam memilih strategi pembelajaran. Selain itu 
juga hal ini sebagai salah satu bahan masukan di dalam perencanaan pembelajaran serta  
proses pembelajaran sehingga dengan menerapkan stategi TTW  ini dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

3. Bagi Kepala Sekolah 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan  untuk 
menentukan penerapan strategi pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata  pelajaran 
lainnya ,sehingga dapat  meningkatkan Aktivitas dan Hasil belajar siswa secara 
keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan 

 
 

  



BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
A. Teori yang Relevan 

1. Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
a. Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik itu secara jasmani maupun 

rohani. Sardiman (2003: 95)  Aktivitas adalah kegiatan yang mengarah pada proses 
belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mendiskusikan materi ajar, dan 
mengerjakan tugas-tugas.  

b. Gagne (dalam Ahmad susanto, 2013: 2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses 
perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, 
minat atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk 
melakukan berbagai jenis performance (kinerja)  sebagai akibat dari adanya perubahAn 
tingkah laku. 

2.Penerapan Strategi TTW (Think-Talk-Write) 
a. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model belajar mengajar yang menekankan pada 

sikap atau prilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur 
kerja sama yang teratur dalam kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih 
(Surtikanti dan Santoso, 2008: 54).  

b. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan di gunakan oleh pengajar untuk 
memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran 
(aqib,zainal,2013: 72).  

c. Strategi BBM diperkenalkan pertama kali oleh Huinker dan Laughlin (Huda, 2013: 218) 
dengan sebutan asli dalam bahasa Inggris think-talk-write (TTW). TTW adalah strategi 
yang memfasilitasi latihan berbahasa lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. 
Strategi ini mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan suatu 
topik tertentu (Huda, 2013: 218). 

C.Kerangka Berpikir 
Model pengajaran langsung yang diterapkan guru  kelas di kelas V menjadikan KBM 

terpusat pada guru. Aktivitas siswa terbatas pada mendengarkan, mencatat, menjawab 
pertanyaan guru bila guru memberikan pertanyaan.  

Widdiharto (2004: 5) mengungkapkan, “pengetahuan akan melekat lebih lama apabila 
siswa dilibatkan secara langsung dalam proses mengkonstruksi konsep tersebut”. Menyikapi 
hal tersebut, penerapan strategi think-talk-write memungkinkan siswa dapat berperan lebih 
aktif dalam proses pembelajaran. 

Pada tahap think, siswa mengumpulkan informasi melalui sumber belajar atau tindakan 
(aktivitas) dan dengan mengalami langsung, seperti pemahaman konsep bagi siswa akan lebih 
mudah tertanam. Pada tahap talk, ide-ide dan pengetahuan yang diperoleh pada tahap think 
yang berkaitan dengan pemecahan masalah dikomunikasikan dalam kelompok. Pada tahap 
write, hasil dari tahap think dan talk dipaparkan dalam bentuk tulisan. Kemampuan kognitif 
siswa dapat dinilai dari apa yang mereka tuliskan, sebagai implikasi dari pengetahuan yang 
mereka miliki.  

Oleh karenanya, penerapan strategi think-talk-write diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas pembelajaran berupa aktivitas siswa di dalam kelas yang pada akhirnya berujung pada 
meningkatnya  hasil belajar siswa. 

 
D. Hipotesis Tindakan 

Dari kajian teori di atas, maka peneliti dapat membuat hipotesis tindakan sebagai berikut: 
Jika penerapan strategi think-talk-write dalam kelompok kecil pada mata pelajaran bahasa 
indonesia dilakukan secara baik dan benar, maka Aktivitas dan Hasil belajar siswa kelas V 
SDN 47 Ampenan dapat meningkat. 



BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 47 Ampenan tahun ajaran 2014/2015. SDN tersebut 
berlokasi di Jl. H. Muhammad Ruslan, S.H Bintaro Jaya Kecamatan Ampenan, Kota 
Mataram 

2. Waktu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Waktu pelaksanaan penelitian ini pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015. Adapun 
waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Penyusunan proposal dimulai pada bulan Juli sampai September 2014. 
b. Siklus I dilaksanakan pada  bulan September tanggal 22 dan 25  2014. 
c. Siklus II dilaksanakan pada bulan September  tanggal  29  dan 2     Oktober 2014. 
d. Penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Oktober  2014. 

 
B. Subjek dan Observer 

1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian difokuskan pada siswa kelas V SDN 47 Ampenan yang berjumlah 29 
orang terdiri dari  13 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. 

2. Observer Penelitian  
Bertindak sebagai observer dalam penelitian ini adalah guru kelas V SDN 47 Ampenan 
yaitu Ibu Desak.P Candrawati. S,Pd  

 
C. Faktor yang Diteliti 

1.Faktor Siswa 
  Yang diteliti adalah peningkatan aktivitas dan hasil belajar Bahasa indonesia siswa dengan 

strategi think-talk-write  dalam kelompok kecil  
2.Faktor Guru 
  Yang diteliti adalah aktivitas guru dalam mengajar menggunakan strategi think-talk-write 

melalui belajar dalam kelompok kecil pada mata pelajaran bahasa Indonesia apakah sudah 
sesuai dengan skenario pembelajaran yang direncanakan dan indikator perilaku guru dalam 
mengajar. 

 
D. Variabel Penelitian 

1. Definisi Operasional Penerapan Strategi TTW 
. Strategi TTW merupakan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan proses yang 

diawali dengan pembagian kelompok  secara heterogen yang terdiri atas 3-5 orang kemudian 
melakukan diskusi yang diakhiri dengan penyampaian hasil diskusi dari masing-masing 
kelompok . 
2. Definisi Operasional Aktivitas Belajar 

Aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan segala hal yang berkenaan 
dengan kegiatan guru dan siswa dalam kegiatan belajar  
3. Definisi Operasional Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah perubahan prilaku yang disebabkan karena pencapaian penguasaan 
atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses pembelajaran berupa perubahan-perubahan 
dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

 
 
E. Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action 
Research. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 



tahap yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan observasi, tahap evaluasi dan refleksi. 
Pelaksanaan setiap siklus 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 2 × 35 menit 
untuk setiap pertemuan. 

 
F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 
Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya pada lembar observasi yang telah dibuat 
(Sanjaya: 1990). 

Berdasarkan pengertian tersebut maka observasi yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah melakukan pengamatan terhadap segenap aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia, 
guru dan siswa kelas V SDN 47 Ampenan  ketika menerapkan strategi TTW dalam 
kelompok kecil. 

2. Tes Hasil Belajar 
Tes hasil belajar merupakan instrumen pengumpulan data untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaan terhadap materi pelajaran 
(Sanjaya, 2009: 99. Adapun tes yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah tes 
hasil belajar yang berupa isian dan menjodohkan untuk mengukur hasil belajar siswa. 

 
G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Instrumennt pengumpulan data  dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini termasuk pada 
tahap pengamatan atau observasi.  

2. Adapun tes yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah tes hasil belajar yang 
berupa uraian dan menjodohkan untuk mengukur hasil belajar siswa 

H. Teknik Analisis Data 
1. Teknik Analisis Aktivitas Guru Dalam Pembelajaran 

Setelah data diperoleh  dari lembar observasi guru, kemudian data tersebut dianalisis 
dengan cara sebagai berikut: 
1) Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) Skor 4 diberikan jika 3 indikator dalam setiap aspek dilaksanakan 
b) Skor 3 diberikan jika 2 indikator dalam setiap aspek dilaksanakan 
c) Skor 2 diberikan jika 1 indikator dalam setiap aspek dilaksanakan 
d) Skor 1 diberikan jika tidak ada indikator yang dilaksanakan 

2) Menetukan skor aktivitas maksimal yang ideal 
1) Banyaknya aspek yang diamati = 6 
2) Banyaknya indikator = 18 
3) Skor maksimal setiap aspek = 4 
4) Skor minimal tiap aspek = 1 
Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 4 x 6 = 24 
Sedangkan untuk skor terendah adalah 1 x 6 = 6 

3) Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDi (Simpangan deviasi ideal) dengan rumus sebagai 
berikut: 

Mi   = 
2
1

 (skor tertinggi + skor terendah) 

  =  
2
1

  (24 + 6) 

  =  15 

SDi = 
3
1

x Mi 

     = 
3
1

x 15 

   = 5 



2. Teknik Analisis Aktivitas Belajar Siswa 
Setelah data diperoleh dari lembar observasi siswa, kemudian data tersebut dianalisis 

dengan cara sebagai berikut : 
1) Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Skor 4 diberikan jika indikator  yang diamati dilakukan oleh siswa antara 75 – 100 
%. 

b) Skor 3 diberikan jika indikator yang diamati dilakukan oleh siswa antara 50 - 74 %.  
c) Skor 2 diberikan jika indikator yang diamati dilakukan oleh siswa antara 25 - 49 %.  
d) Skor 1 diberikan jika indikator  yang diamati dilakukan oleh siswa antara 0 - 24 %. 

2) Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal 
1) Banyaknya aspek = 6 
2) Banyaknya indikator yang diamati = 18 
3) Skor maksimal setiap indikator = 4 
4) Skor minimal setiap indikator = 1 
Jadi untuk skor maksimal semua indikator adalah 4x18 = 72 
Sedangkan skor minimal semua indikator adalah 1x18 = 18 

3) Menentukan Mi (mean ideal) dan SDi (simpangan deviasi) dengan rumus sebagai 
berikut : 

Mi = 
2
1

 
( skor tertinggi + skor terendah ) 

 =  
2
1

 (72+18) 

 = 45 

SDi = 
3
1

 x Mi 

       = 
3
1

 x 45 

       = 15 
 (Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100)  

3. Teknik Analisis Data Hasil Belajar Siswa 
Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai siswa secara individual adalah 

sebagai berikut: 

NA = 100x
maksimalSkor

aktualSkor

 
Adapun ketuntasan klasikal dihitung dengan menggunakan rumus  sebagai berikut: 

KK = %100x
N
P

 
Keterangan : 
KK : Ketuntasan Klasikal 
P : Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 
N : Jumlah siswa yang mengikuti tes 
(Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100)  

 
I. Indikator Keberhasilan 

1. Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila skor aktivitas siswa minimal 
berkategori “ aktif ”. 

2. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila nilai siswa ≥ 65 (nilai KKM) dan tercapai 
nilai ketuntasan belajar secara klaksikal 80%. 

 
 



BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Data Siklus I 

Siklus I aktivitas guru termasuk kategori baik dengan skor 19, aktivitas siswa termasuk 
kategori cukup aktif dengan skor 42, dan jumlah siswa yang tuntas 20 orang dengan persentase 
ketuntasan sebesar 71,42%. Pada siklus ini, skor aktivitas siswa belum mencapai aktif dan 
presentase ketuntasan hasil belajar siswa belum mencapai indikator yang telah ditetapkan,maka 
dilanjutkan pada siklus II. 

 
B. Deskripsi Data Siklus II 

Proses pembelajaran pada siklus II, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar siswa, skor aktivitas guru dari 19 menjadi 23 dan berkategori sangat baik, begitu halnya 
skor aktivitas siswa dari 42 menjadi 59 dan berkategori aktif. Sedangkan hasil belajar siswa 
dengan  persentase ketuntasan dari 71,42% menjadi 82,14%. Hal ini menunjukkan penelitian ini 
berhasil dengan hasil yang memuaskan, sehingga penelitian dihentikan pada siklus II. 

 
C. Pembahasan 

Tabel 4.7 Ringkasan Analisis Data Hasil Evaluasi dan Hasil Observasi Siklus I dan II 
Siklus Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Ketuntasan Belajar Siswa 

Skor Katagori Skor Katagori Nilai 
rata-
rata 

KKM Ketuntasan 
klasikal 

I 19 Baik   42 Cukup 
Aktif 

64,46  
 

≥65 

71,42% 

II 23 Sangat 
Baik  

59 Aktif 72,03 82,14% 

 
Dari tabel 4.7 diatas merupakan ringkasan hasil penelitian siklus I dan II yang 

mengalami peningkatan dan terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) ≥ 65 di peroleh rata-rata nilai siklus I 64,46 meningkat menjadi 72,03 pada 
siklus II. Begitu juga dengan ketuntasan  Klasikal pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal 
71,42% meningkat menjadi 82,14%. 

Sedangkan untuk aktivitas siswa dan guru pada siklus I dan II.Pada hasil observasi 
siklus I menunjukan bahwa aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 
berkatagori cukup aktif dengan skor 42 dari skor maksimal 72, sedangkan pada siklus II 
aktivitas siswa berkategori aktif dengan skor perolehan 59 dari skor maksimal 72, sehingga 
disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada siklus I mengalami peningkatan di siklus II. 
Sedangkan aktivitas mengajar guru siklus I menunjukan bahwa kriteria yang diperoleh 
adalah  baik dan mendapatkan skor 19 dari skor maksimal 24, dan pada siklus II meningkat 
menjadi  23 dengan  kriteria sangat baik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan bahwa penerapan strategi 
Think-Talk-Write dalam kelompok kecil terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia kelas V SDN 47 Ampenan tahun ajaran 
2014/2015.  

 
B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi siswa, diharapkan lebih aktif dan mendengarkan arahan guru dalam pembelajaran 

dengan penerapan strategi Think-Talk-Write dalam kelompok kecil sehingga pembelajaran 
dapat berjalan lebih baik dan materi yang akan disampaikan oleh guru dapat diterima. 

2. Bagi guru, diharapkan dapat menerapkan strategi Think-Talk-Write dalam kelompok kecil 
sebagai salah satu strategi pembelajaran alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa 
serta aktivitas siswa dalam pembelajaran khususnya pada pelajaran bahasa indonesia. Selain 
itu, diharapkan untuk tetap memberikan dukungan moril dan bimbingan kepada siswa yang 
belum tuntas dalam pencapaian hasil belajar supaya terjadi peningkatan pada hasil belajar 
siswa. 

3. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk 
mengembangkan strategi ,metode maupun tehnik pembelajaran yang lainnya yang dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran serta menjadi salah satu alternatif dalam mengambil 
kebijakan. 
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