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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian mengenai penerapan 

Model Pembelajaran Think Talk Write untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas IV di salah satu SD yang berada di 

Kecamatan Sukasari Kota Bandung dapat ditarik beberapa simpulan 

sebagai berikut. 

1) Perkembangan proses pembelajaran matematika dalam materi 

keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga 

dengan menerapkan Model Pembelajaran Think Talk Write 

mengalami perubahan yang positif dari siklus I ke siklus II 

berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat 

pada siklus II, yaitu guru membuat peraturan agar kelas menjadi 

kondusif; guru lebih mengkondisikan siswa saat menjelaskan 

peraturan dalam pembelajaran; setiap siswa diberikan tugas untuk 

menyampaikan catatan kecil mengenai soal yang terdapat dalam 

LKS; guru lebih membimbing siswa dalam memahami materi 

yang sedang dipelajari; guru mengondisikan siswa secara 

kelompok untuk memaparkan hasil pengerjaan LKS yang 

diwakili oleh salah satu anggota dari setiap kelompok yang 

paling menguasai pembelajaran yang telah dilakukan, selain itu 

guru mengondisikan siswa untuk menghargai temannya yang 

sedang memaparkan hasil pekerjaannya di depan kelas.  

2) Terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

melalui penerapan Model Pembelajaran Think Talk Write. Hal 

tersebut tampak secara berurutan terjadi peningkatan mulai dari 

indikator menjelaskan ide, situasi, atau relasi matematika dengan 

benda nyata, gambar, atau diagram; menarik kesimpulan, 

menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap solusi; 

menghubungkan benda nyata, gambar, atau diagram ke dalam ide 

matematika; dan kemampuan dalam menggunakan istilah, notasi, 

atau simbol matematika dan strukturnya untuk menyajikan ide.  
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5.2 Rekomendasi 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di 

sekolah dasar, khususnya dalam menerapkan dan mengembangkan 

Model Pembelajaran Think Talk Write. 

5.2.1 Bagi Guru 

1) Guru harus membuat peraturan di kelas yang harus dipatuhi dan 

ditaati oleh seluruh siswa agar suasana kelas menjadi kondusif. 

2) Agar pembagian kelompok kondusif, maka guru harus terlebih 

dahulu menginstruksikan siswa untuk mengingat kelompok 

berapa dan mengingat anggota-anggota kelompoknya serta 

tempat duduknya, guru membacakan semua kelompok beserta 

anggotanya, dan menentukan tempat duduk kelompok. Setelah 

guru membacakan pembagian kelompok dan tempat duduknya, 

selanjutnya guru menginstruksikan siswa secara bersamaan untuk 

bergabung dengan teman kelompoknya dan pindah ke tempat 

yang sudah ditentukan oleh guru. 

3) Agar siswa dapat memahami instruksi guru dalam hal ini adalah 

cara pengerjaan LKS dan pengisian catatan kecil, maka guru 

harus menjelaskan terlebih dahulu cara pengerjaan LKS dan cara 

pengisian catatan kecil. Ketika guru menjelaskan cara menulis di 

catatan kecil, guru juga harus memperhatikan kondisi siswa. 

Siswa harus dalam keadaan siap dan tidak melakukan aktivitas 

lainnya.  Setelah itu, guru membagikan LKS dan catatan kecil 

kepada masing-masing siswa. 

4) Pada tahap talk (berdiskusi) agar semua siswa dapat 

mengemukakan pendapatnya, maka masing-masing siswa harus 

diberikan tugas untuk menyampaikan catatan kecil mengenai soal 

yang terdapat dalam LKS, jadi setiap anak mendapatkan satu soal 

untuk dijelaskan kepada teman kelompoknya. 

5) Pada tahap write (menulis) agar siswa dapat menulis sendiri 

pengetahuan yang diperolehnya sebagai hasil kesepakatan 

dengan anggota kelompoknya di lembar kerja siswa, maka guru 

harus lebih membimbing siswa dalam memahami materi yang 
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sedang dipelajari, guru juga harus membimbing siswa terutama 

siswa yang kurang cepat dalam memahami materi pelajaran. 

6) Agar kegiatan presentasi kelompok kondusif, maka guru 

seharusnya mengondisikan siswa secara kelompok untuk 

memaparkan hasil pengerjaan LKS yang diwakili oleh salah satu 

anggota dari setiap kelompok yang paling menguasai 

pembelajaran yang telah dilakukan, selain itu guru juga harus 

mengondisikan siswa untuk menghargai temannya yang sedang 

memaparkan hasil pekerjaannya di depan kelas. 

 

5.2.2 Bagi Peneliti 

Banyaknya hari libur dan kegiatan di sekolah menyebabkan 

proses pembelajaran di kelas terganggu sehingga peneliti dalam 

melaksanakan penelitian atau sikluspun sedikit terganggu. Maka dari itu 

peneliti harus lebih memperhatikan waktu dalam penelitian. 

 


