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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini membahas mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi 

berdasarkan pada hasil analisis, temuan, pemahaman peneliti secara umum 

selama dilaksanakannya penelitian tindakan kelas dengan model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) untuk meningkatkan keterampilan 

menulis siswa dalam pembelajaran IPS. Adapun secara khusus, simpulan, 

implikasi, dan rekomendasi peneliti uraikan sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Perencanaan dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk 

Write (TTW) sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 

dalam pembelajaran IPS terkait pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti 

secara optimal. Pelaksanaan tersebut yaitu merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang sesuai, menentukan bahan ajar atau materi yang 

akan disampaikan, merancang lembar observasi serta menyusun lembar kerja 

siswa. Perencanaan dalam merancang RPP pada tiap siklusnya memiliki 

perbedaan, yaitu dalam penggunaan media yang digunakan setiap siklusnya 

berbeda, hal ini dilakukan untuk menunjang pembelajaran agar lebih 

maksimal. Seperti halnya pada siklus pertama, peneliti menggunakan media 

gambar, selanjutnya pada siklus kedua peneliti menggunakan video dengan 

menugaskan kepada siswa dalam proses presentasi hasil diskusi, pada siklus 

ketiga dan keempat peneliti berusaha untuk merangsang respon siswa untuk 

berani dalam mengungkapkan hasil diskusinya dengan mempresentasikan 

hasil diskusinya pada pembelajaran hari itu juga. Lembar kerja siswa 

disesuaikan dengan buku paket IPS dan siswa diberikan tugas untuk 

mengumpulkan data atau informasi mengenai latar belakang dan pengaruh 

terjadinya hal tersebut. Hal ini sebagai acuan untuk siswa dalam melakukan 

kegiatan berpikir dan melakukan analisis. Peneliti sebagai guru juga 

memberikan lembar kerja siswa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar 

siswa mudah untuk menganalisis lembar kerja siswa tersebut. Hal ini 

dilakukan sebagai bahan untuk siswa dalam melakukan Think Talk Write 
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(TTW) sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 

menulis siswa dalam pembelajaran IPS terkait pada gagasan konsep 

pembelajaran siswa dapat terlaksana dengan baik. Pada pelaksanaan siklus 

pertama sebagai bahan Think Talk Write (TTW), peneliti menggunakan 

gambar untuk dibahas, dan siswa kelas VIII-H merespon dengan antusias 

yang baik. Kemudian pada siklus kedua, peneliti memberikan tugas kepada 

siswa untuk menganalisis materi dengan menyisipkan video terkait dengan 

hasil diskusi mereka. Dengan menerapkan penugasan dengan video siswa 

sangat tertarik dan antusias dalam pembelajaran IPS, sehingga pembelajaran 

dikelas tidak membosankan. Pada siklus ketiga dan keempat peneliti 

menerapkan model pembelajaran Think Talk Write (TTW), akan tetapi 

berbeda dengan siklus pertama dan kedua, setelah siswa membentuk 

kelompok dan memberikan lembar kerja siswa guru meminta untuk siswa 

langsung mempresentasikan hasil diskusinya tanpa menggunakan media 

powerpoint. Dengan demikian, dari setiap siklusnya mengalami 

perkembangan dan perubahan yang baik. Aspek penilaian yang sering kali 

muncul dan memperoleh kategori sangat baik dari setiap siklusnya yaitu pada 

kualitas dan ruang lingkup isi penyajian dengan lembar kerja siswa terkait 

materi yang disampaikan. Secara keseluruhan aspek penilaian hasil yang 

didapatkan berada pada kategori sangat baik. 

Hasil dari upaya meningkatkan keterampilan menulis dalam 

pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) dari siklus 1-4 mengalami peningkatan yang sangat baik. Pada siklus 

pertama, secara keseluruhan siswa memperoleh hasil dengan kategori baik, 

namun hal ini masih dipengaruhi oleh  banyaknya yang harus diperbaiki. 

Adapun nilai presentase yang diperoleh pada siklus pertama yaitu 57,30%. 

Kemudian pada siklus kedua, secara keseluruhan hasil yang diperoleh 

meningkat dengan cukup tinggi dan memperoleh kategori sangat baik. 

Adapun presentase yang diperoleh pada siklus kedua yaitu 82%. Selanjutnya 

pada siklus ketiga, hasil yang diperoleh secara keseluruhan kembali 

meningkat menjadi 85,10% dengan kategori sangat baik. Dan secara 

keseluruhan pada siklus keempat, hasil yang diperoleh meningkat menjadi 
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86,70% dengan kategori sangat baik. Secara keseluruhan, melalui penerapan 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) siswa sudah mampu 

meningkatkan keterampilan menulis dalam pembelajaran IPS khususnya 

pada pada indikator keterampilan menulis terkait pembelajaran IPS yang 

disesuaikan dengan aspek penilaian yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Hasil yang diperoleh dari seluruh rangkaian penelitian yang telah 

dilaksanakan tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh peneliti maupun 

siswa. Kendala-kendala tersebut diantaranya: pertama, pengelolaan waktu 

yang kurang tepat pada siklus 1 sehingga sebagian aktivitas pembelajaran di 

akhir tidak dilakukan secara optimal. Kedua, pemahaman siswa terhadap 

prosedur model pembelajaran Think Talk Write (TTW) masih kurang 

terutama pada siklus 1, sehingga dalam proses pembelajaran siswa masih 

mengikuti arahan guru. Ketiga, kemampuan siswa dalam menulis hasil 

gagasannya pada siklus 1 masih terlihat belum optimal, akan tetapi pada 

siklus-siklus selanjutnya mengalami peningkatan yang sangat baik. Sebagai 

upaya perbaikian, guru mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan 

mengoptimalkan pengalokasian waktu yang telah ditentukan pada siklus 

kedua, ketiga dan keempat. Adapun dalam kegiatan pembelajaran 

selanjutnya, guru harus mengoptimalkan alokasi waktu pada awal 

pembelajaran ketika menjelaskan prosedur pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW). Sehingga pada kegiatan inti ketika 

siswa mempresentasikan hasil diskusi waktu akan optimal digunakan, dan 

guru dapat membimbing siswa, membantu siswa untuk mengumpulkan data 

atau informasi. Kemudian guru pun memotivasi siswa agar siswa lebih 

bersemangat dalam proses pembelajaran IPS dikelas. 

 

5.2 Implikasi 

Seacara umum, hasil penelitian ini berdampak pada siswa yang 

memiliki kekurangan dalam mengemukakan gagasannya ke dalam tulisan. 

Penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) ini berhasil 

dilakukan dengan dampak peningkatan serta perkembangan siswa dalam 

menuliskan hasil pemahaman siswa terkait pembelajaran IPS. Diketahui 
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bahwa pembelajaran IPS dikenal dengan penerapan terhadap keterampilan 

sosial yang harus dimiliki serta dikuasi oleh siswa. Oleh karena itu dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) pembelajaran 

IPS akan semakin bermakna.  

5.3 Rekomendasi 

Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 

dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran Think Talk 

Write (TTW), berdasarkan hasil temuan dalam penelitian terdapat beberapa 

hal yang bisa peneliti rekomendasikan, yaitu: 

1. Sekolah 

Peneliti memiliki harapan untuk sekolah, diantaranya mampu 

mendukung pembelajaran IPS dengan menerapkan berbagai macam strategi, 

metode, model, media, dan pendekatan. Khususnya model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 

dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 30 Bandung. Dukungan tersebut 

dapat berupa sarana dan prasarana yang mampu memfasilitasi aktivitas 

pembelajaran ataupun pelatihan bagi guru agar mampu mengembangkan 

keahlian (skills) dalam pembelajaran agar siswa mampu belajar lebih aktif 

dan kreatif dalam menuangkan gagasannya terkait pemahaman konsep 

pembelajaran IPS. 

 

2. Guru 

Penggunaan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa juga mampu digunakan sebagai 

bahan untuk guru dalam mengembangkan keterampilan dalam mengajar. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, diharapkan 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) mampu diterapkan di kelas 

lainnya. Selain itu, guru diharapkan mampu meningkatkan keterampilan 

menulis siswa  dalam pembelajaran IPS dengan mampu menerapkan serta 

mengembangkan strategi, metode, model, media dan pendekatan dalam 

pembelajaran lainnya dalam aktivitas mengajar. 
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3. Siswa 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan siswa 

lebih mampu meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran 

IPS dengan baik. Hal ini agar mampu mencapai tujuan dari pembelajaran IPS 

yaitu meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

Penggunaan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) sebagai upaya 

meningkatkan keterampilan menulis siswa terkait konsep pembelajaran, 

karena model pembelajaran ini mampu melatih siswa untuk 

mengkontruksikan pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman konsep 

siswa menjadi lebih baik dengan mengkomunikasikan dan mendiskusikan 

pemikirannya dengan temannya yang dapat dikatakan siswa saling bertukar 

pikiran.  

 

4. Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran 

IPS. Namun, peneliti menyadari penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan terutama pada aspek kemampuan siswa dalam mengemukakan 

gagasannya ke dalam tulisan serta keahlian guru dalam menerapkan model 

pembelajaran, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneruskan 

dan memperbaiki kekurangan tersebut. 


