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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti yang telah 

di teliti dapat deskripsikan dengan penyajian data yang lengkap dan jelas, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan antara lain : 

1. Penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW). Untuk 

meningkatan kemampuan memahami pembelajaran tematik kurikulum 

2013 tema 2 Selalu berhemat energi sub tema 2 manfaat energi pada siswa 

kelas IV SDN Kalinaget Barat I Kecamatan Kalianget Kabupaten 

Sumenep Tahun Pelajaran 2018-2019 berjalan dengan sangat baik sesuai 

dengan pendoman dan rancangan yang sesuai dengan konsep model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

2. Peningkatan hasil belajar  dengan menerapkan  model pembelajaran Think 

Talk Write (TTW) dapat meningkatan kemampuan pembelajaran tematik 

kurikulum 2013 tema 2 selalu berhemat energi sub tema 2 manfaat energi 

pada siswa kelas IV SDN Kalinaget Barat I Kecamatan Kalianget 

Kabupaten Sumenep Tahun Pelajaran 2018-2019. Hal ini terlihat dari hasil 

peningkatan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dengan meningkatnya jumlah 

nilai dan nilai rata-rata maka dengan demikian pula ketuntasan klasikal 

juga meningkat, yang mana pada siklus I PB I yang tuntas sebanyak 14 
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siswa dengan persentase 48% dan 15 siswa tidak tuntas dengan persentase 

52%. Pada siklus I PBIII yang tuntas sebanyak 13 siswa dengan persentase 

45% dan 16 siswa tidak tuntas dengan persentase 55%. Kemudian pada 

siklus II PB I yang tuntas sebanyak 19 siswa dengan persentase 66% dan 

10 siswa tidak tuntas dengan persentase 34%. Pada siklus II PB III yang 

tuntas sebanyak 18 siswa dengan persentase 62% dan 11 siswa tidak tuntas 

dengan persentase 38%. Sedangkan pada siklus III PB I yang tuntas 

sebanyak 28 siswa dengan persentase 97% dan 1 siswa tidak tuntas dengan 

persentase 3%. Pada siklus II PB III yang tuntas sebanyak 27 siswa 

dengan persentase 93% dan 2 siswa tidak tuntas dengan persentase 7%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari 

hasil penelitian, peneliti memberikan saran pada beberapa pihak yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bagi siswa, penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) kelas 

IV SDN Kalinaget Barat I Kecamatan Kaliangetternyata dapat 

menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, lebih 

aktif, dan mudah dalam memahami materi serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa  

b. Bagi guru, guru harus terampil dalam menggunakan berbagai metode dan 

model pembelajaran dalam mengajar. 

c. Bagi sekolah, dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

seluruh aspek yang sesuai dengan komponen pembelajaran agar 
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pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran terserap dengan 

baik dan hasil belajar siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

d. Bagi peneliti, dapat menerapkan model pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan kesesuaian materi 

yang tepat dengan model yang digunakan serta penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti sebagai alat untuk mengembangkan diri 

sebagai guru yang profesional.  

 


