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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan 

pemecahan matematika melalui penerapan strategi pembelajaran TTW (Think-Talk-
Write). Subyek penelitian adalah siswa kelas V SDN Ngemplak Kidul 03 yang 
berjumlah 24 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, dan didukung 
dengan dokumentasi foto proses pembelajaran di kelas. Bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 
Observasi, Interview (Wawancara), Tes, Dokumentasi. Teknik validitas data 
menggunakan bentuk trianggulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, 
persiapan, penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan 
penyusunan rencana.Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing–
masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi.   

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran 
dapat dilihat dari perolehan pada siklus I, ditandai dengan dengan jumlah siswa 
yang skornya di atas KKM (65) ada 18 siswa dengan persentase 75 %. Pada siklus 
ini belum memenuhi indikator pencapaian keberhasilan sebesar 80%, sehingga 
penelitian pada siklus I harus dilanjutkan ke siklus berikutnya (siklus II) untuk 
memperbaiki dan meningkatkan hasil yang sesuai dengan indikator pencapaian yang 
telah ditetapkan. Pada siklus II, persentase pada tiap-tiap aspek kemampuan 
pemecahan masalah telah mencapai persentase di atas 80% dengan kenaikan 
persentase jumlah siswa yang skornya mencapai KKM (65) ada 21 siswa dengan 
persentase 86 %. Dengan demikian dapat di katakan bahwa hasil penelitian pada 
siklus II telah memenuhi indikator pencapaian sebesar 80% 

 
Kata kunci : Strategi Ttw (Think-Talk-Write), Kemampuan Pemecahan Masalah, 
Bangun Ruang 
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A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan 
kualitas kehidupan seseorang maupun suatu bangsa. Dalam pendidikan formal, 
salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat digunakan untuk membangun cara 
berfikir siswa adalah matematika. Oleh  karena itu, pelajaran matematika di 
sekolah tidak hanya menekankan pada pemberian rumus-rumus melainkan juga 
mengajarkan siswa untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah matematis yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu pelajaran matematika di 
sekolah diharapkan mampu membuat siswa memandang matematika sebagai 
sesuatu yang dapat dipahami, merasakan matematika sebagai sesuatu yang 
berguna, dan meyakini usaha yang tekun dan ulet dalam mempelajari matematika 
akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, ada banyak hal yang diharapkan dapat 
diperoleh siswa dengan belajar matematika. Salah satu diantaranya adalah 
memecahkan masalah. Pemecahan masalah merupakan aspek kognitif yang sangat 
penting karena dengan cara memecahkan masalah, salah satu diantaranya siswa 
dapat berpikir kritis. Siswa dituntut untuk menggunakan segala pengetahuan yang 
diperolehnya untuk dapat memecahkan suatu masalah matematika. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tingkat kemampuan 
pemecahan masalah siswa kelas V SDN Ngemplak Kidul 03 pada pembelajaran 
matematika masih rendah. Selain itu bahwa tingkat rasa percaya diri, fleksibel, 
gigih, ulet, keingintahuan, dan cara berpikir dalam pembelajaran matematika kelas 
V SDN Ngemplak Kidul 03 masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kemampuan 
pemecahan masalah tersebut diperkuat dengan hasil penelitian awal yang 
dilakukan oleh penulis dengan memberikan soal tes kemampuan pemecahan 
masalah. Hasil dari tes tersebut menyatakan bahwa Jumlah siswa yang skornya 
mencapai KKM (65) ada 7 siswa dengan persentase 29%. Hal tersebut besar 
kemungkinan dikarenakan masih banyaknya siswa yang kurang aktif dalam 
pembelajaran matematika di kelas maupun dalam mengerjakan soal matematika.  
Hal tersebut besar kemungkinan dikarenakan ketika siswa tidak bisa mengerjakan 
soal matematika, siswa kurang percaya diri dalam pembelajaran matematika. 
Siswa di V SDN Ngemplak Kidul 03 kurang gigih dalam mencari solusi 
penyelesaian soal matematika, dan keingintahuan siswa dalam belajar matematika 
masih kurang. Ketika siswa lupa akan hafalannya maka siswa mulai kehilangan 
percaya diri ketika siswa tidak mampu menyelesaikan soal masalah matematika 
yang diberikan oleh guru  mengakibatkan siswa memandang bahwa matematika 
sulit untuk dipahami dan minat siswa dalam belajar matematika menjadi 
berkurang.  

Memperhatikan pentingnya siswa mempunyai kemampuan pemecahan 
masalah dalam pembelajaran matematika. Usaha yang dapat dilakukan oleh guru 
antara lain adalah memberikan strategi pembelajaran yang tepat dalam 
pembelajaran matematika. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, selain 
untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah Sebagai contoh, ketika 
siswa membangun strategic competence dalam menyelesaikan suatu masalah dan 
berhasil dalam menyelesaikan suatu masalah matematika tersebut maka sikap dan 
keyakinan siswa sebagai seorang pelajar menjadi lebih positif dalam pembelajaran 
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matematika (Kilpatrick, Swafford, dan Findel, 2001: 131). Memperhatikan bahwa 
di SDN Ngemplak Kidul 03 belum pernah dilakukan penelitian ini, penulis 
tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam 
bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Strategi TTW (Think-Talk-Write) 
Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Siswa Kelas V SDN Ngemplak Kidul 03 Tahun Ajaran 2013/2014” 

       
2. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 
1. Objek Penelitian 

upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V 
SDN Ngemplak Kidul 03 dengan strategi TTW (Think-Talk-Write) khususnya 
pada pokok bahasan Kubus dan Balok tahun pelajaran 2013/2014 

2. Subjek Penelitian 
guru kelas V dan siswa kelas V SDN Ngemplak Kidul 03 tahun pelajaran 
2013/2014 

3. Penelitian ini di lakukan pada mata pelajaran Matematika 
3. Perumusan Masalah 

Apakah melalui strategi TTW (Think-Talk-Write) dapat meningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V SDN Ngemplak Kidul 
03? 

4. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan Umum : Untuk untuk dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

matematika melalui penerapan strategi pembelajaran TTW (Think-Talk-
Write)   

b. Tujuan Khusus : Untuk dapat meningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematika melalui strategi TTW (Think-Talk-Write) siswa kelas V SDN 
Ngemplak Kidul 03 semester I tahun pelajaran 2013/2014 

5. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis yaitu memberikan masukan bagi peningkatan pembelajaran 

Matematika yang berkaitan dengan penanaman konsep Matematika untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui penerapan strategi 
think–talk– write 

b. Manfaat Praktis 
Adapun manfaat penelitian yang  diharapkan dari penelitian ini adalah  :  
• Bagi Siswa, dengan penerapan strategi pembelajaran Think – Talk – Write 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika 

• Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, 
menambah wawasan, dan pengalaman dalam menyiapkan strategi 
pembelajaran Think-Talk-Write dalam upaya meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika. 

• Bagi pimpinan sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 
kebijaksanaan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
dalam pembelajaran matematika.  
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• Bagi peneliti, sebagai bahan masukan selaku guru kelas khususnya pada 
pokok bahasan kubus dan balok. 

• Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan 
penelitian yang sejenis. 

 
B. METODE PENELITIAN 

1. Setting dan Waktu Penelitian 
Penelitian yang dilakukan penulis bertempat di SDN Ngemplak Kidul 03 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 
Agustus sampai November 2013. 

 
2. Jenis Penelitian 

Data  
Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian 
(analisis atau kesimpulan). Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
data deskriptif kualitatif sebab data yang diperoleh bersifat apa adanya melalui 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Kemudian membandingkan dari pra 
siklus ke siklus I dan siklus II. 
 

3. Variabel Penelitian 
Variabel merupakan suatu istilah yang tidak pernah ditinggalkan dalam 

setiap jenis penelitian. Dengan kata lain variabel adalah gejala yang bervariasi 
yang menjadi titik perhatian dalam satu penelitian. Dalam penelitin ini ada dua 
variabel yaitu : 
a. Variabel masalah yaitu kemampuan pemecahan masalah dalam mata pelajaran 

Matematika pada siswa kelas V di SDN Ngemplak Kidul 03  Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten Pati rendah. 

b. Variabel solusi yaitu metode diskusi kelompok sebagai strategi untuk  
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah  pembelajaran siswa pada mata 
pelajaran IPA kelas V di SDN Ngemplak Kidul 03  Kecamatan Margoyoso 
Kabupaten Pati.  
 

4. Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: Observasi, Tes, Dokumentasi 

 
5. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Menurut Miles dan 
Huberman (1992:16) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, 
sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan 
proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan 
dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Memilih data (reduksi data) : Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah soal tes sub pokok bahasan kubus dan balok. Sebelum soal tes 
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digunakan, terlebih dahulu soal tes diujicobakan untuk mengetahui apakah 
soal yang akan digunakan tersebut valid dan reliabel atau tidak.  

2. Mendeskripsikan data hasil temuan (memaparkan data) 
Pada kegiatan ini, guru peserta membuat deskripsi dari langkah yang yang 
dilakukan pada kegiatan tersebut. 

Adapun rancangan pelaksanaanya adalah :  
1) Membuat batasan soal yaitu soal – soal pada sub pokok bahasan kubus 

dan balok 
2) Menentukan tujuan tes yaitu mengetahui prestasi belajar siswa pada sub 

pokok bahasan kubus dan balok 
3) Membuat kisi –kisi soal tes berdasarkan batasan soal yang telah 

dirumuskan.  
4) Menyusun soal – soal tes.  
5) Uji coba soal tes. 

3. Menarik kesimpulan hasil deskripsi 
Berdasarkan deskripsi yang telah dibuat pada langkah tersebut, selajutnya 
dapat ditarik kesimpulan hasil pelaksanaan rencana tindakan yang telah 
dilakukan. Analisis dan interpretasi data juga dapat dilakukan dengan mencari 
”pattern” atau pola (Guba dan Lincoln, 1981). Analisis dan interpretasi data 
juga dapat dilakukan dengan cara mencari pola atau esensi dari hasil refleksi 
diri yang dilakukan guru kemudian, digabung dengan data yang diperoleh 
dari beberapa pengamat yang membantu.  
 

6. Indikator Kerja 
Indikator kinerja dalam penelitian ini dianggap berhasil apabila lebih dari 

80% jumlah siswa mengalami peningkatan skor kemampuan pemecahan 
masalah pada mata pelajaran Matematika dan nilai ketuntasan siswa sudah 
mencapai KKM yaitu ≥ 65. 

 
 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Deskripsi  Kondisi  Awal (Pra  Siklus) 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan siswa terlihat kurang 
semangat dan sebagian besar siswa terlihat bingung ketika diminta untuk 
mengerjakan soal pemecahan masalah.  

Dari hasil observasi awal inilah dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa 
kelas V SD Negeri Ngemplak Kidul 03 mengalami kesulitan pembelajaran 
pemecahan masalah matematika volume balok dan kubus. Penyebabnya antara 
lain metode yang dipakai guru kurang mampu memfasilitasi siswa dalam 
mengerjakan soal pemecahan masalah karena di duga guru masih menerapkan 
model pembelajaran tradisional  

Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, maka perlu 
dikembangkan metode yang tepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika pada siswa kelas V SD Negeri Ngemplak Kidul 
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03. Adapun metode yang dipilih adalah metode Think – Talk – Write dengan 
pertimbangan sebagai berikut : 

1) Membantu siswa untuk berkonsentrasi dalam pelajaran 
2) Menumbuhkan pemahaman siswa dalam memahami soal pemecahan 

masalah matematika 
3) Meningkatkan kreativitas dan daya cipta 
4) Melatih kemampuan berpikir kreatif dan kritis 
5) Membantu siswa saling membantu dan saling bertukar pikiran dengan 

temannya.  
6) Membantu siswa untuk menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan. 

 
2. Deskripsi Siklus I 

Data Pembelajaran pemecahan masalah matematika dengan strategi 
pembelajaran TTW belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu perlu 
diadakan evaluasi terhadap tindakan kelas pada siklus I pertemuan I. Hal ini 
diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi pada siklus I 
pertemuan I, Guru dan siswa diharapkan lebih baik 

Data Kemampuan Pemecahan Masalah matematika siswa kelas 5 SD 
Negeri Ngemplak Kidul 03 diperoleh dengan mengadakan tes diakhir siklus 
yaitu pada pertemuan kedua. Dari hasil tes tersebut diketahui terjadi peningkatan 
Kemampuan Pemecahan Masalah matematika kelas 5 SD Negeri Ngemplak 
Kidul 03. Berdasarkan tabel Analisis Hasil tes Kemampuan Pemecahan masalah 
matematika Siswa dapat dikatakan bahwa Kemampuan Pemecahan masalah 
Siswa kelas 5 mengalami peningkatan dari kondisi awal, ditandai dengan Jumlah 
siswa yang skornya di atas KKM (65) ada 18 siswa dengan persentase 75 %. 

Pada siklus ini belum memenuhi indikator pencapaian keberhasilan sebesar 
80%, sehingga penelitian pada siklus I harus dilanjutkan ke siklus berikutnya 
(siklus II) untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang sesuai dengan 
indikator pencapaian yang telah ditetapkan. 

 
3. Deskripsi Siklus II 

Data Pembelajaran pemecahan masalah matematika dengan strategi 
pembelajaran TTW secara optimal. Dapat di lihat pada saat pembelajaran 
berlangsung perhatian siswa sudah terfokus ke dalam kegiatan pembelajaran dan 
penjelasan guru. Terdapat sebagian siswa  sudah dapat menjawab soal 
Pemecahan Masalah matematika dengan baik dan benar. Pada saat mengerjakan 
tes, siswa terlihat tenang dan berkonsentrasi dengan soal masing-masing. 
Peneliti  mampu mengkondisikan kelas dengan baik dan kondusif 

Data Kemampuan Pemecahan Masalah matematika siwa kelas 5 SD 
Negeri Ngemplak Kidul 03 diperoleh dengan mengadakan tes diakhir siklus 
yaitu pada pertemuan kedua. Dari hasil tes tersebut diketahui terjadi peningkatan 
Kemampuan Pemecahan Masalah matematika siswa kelas 5 SD Negeri 
Ngemplak Kidul 03. Berdasarkan tabel Analisis Hasil tes Kemampuan 
Pemecahan masalah matematika Siswa dapat dikatakan bahwa Kemampuan 
Pemecahan masalah Siswa kelas 5 mengalami peningkatan dari siklus I, ditandai 
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dengan kenaikan persentase Jumlah siswa yang skornya mencapai KKM (65) 
ada 21 siswa dengan persentase 86 %. Dengan demikian dapat di katakan bahwa 
hasil penelitian pada siklus II telah memenuhi indikator pencapaian sebesar 80% 

 
4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan oleh peneliti, sebelum 
penelitian dilakukan guru cenderung menggunakan metode konvensional dalam 
proses pembelajaran. Keadaan ini diduga membuat siswa kesulitan untuk 
memahami materi pelajaran sehingga dalam pembelajaran siswa kurang 
antusias, siswa bermain sendiri, cerita dengan temannya, dan juga menjadi pasif. 
Untuk itu melalui strategi Think-Talk-Write pada mata pelajaran matematika di 
kelas V SDN Ngemplak Kidul 03 dalam materi bangun ruang volume kubus dan 
balok siswa lebih termotifasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 
siswa 

Berdasarkan Data Pembelajaran yang di peroleh pada siklus I 
pembelajaran pemecahan masalah matematika dengan strategi pembelajaran 
TTW belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu perlu diadakan evaluasi 
terhadap tindakan kelas pada siklus I pertemuan 1. Hal ini diharapkan dapat 
mengatasi permasalahan yang dihadapi pada siklus I pertemuan 1, Guru dan 
siswa diharapkan lebih baik. Sedangkan Data Kemampuan Pemecahan Masalah 
matematika siswa kelas 5 SD Negeri Ngemplak Kidul 03 diperoleh dengan 
mengadakan tes evaluasi diakhir siklus yaitu pada pertemuan kedua.  

Dari hasil tes tersebut diketahui terjadi peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 SD Negeri Ngemplak Kidul 03. 
Berdasarkan tabel Analisis Hasil tes Kemampuan Pemecahan masalah 
matematika Siswa dapat dikatakan bahwa Kemampuan Pemecahan masalah 
Siswa kelas 5 mengalami peningkatan dari kondisi awal, ditandai dengan Jumlah 
siswa yang skornya di atas KKM (65) ada 18 siswa dengan persentase 75 %. 

Pada siklus ini belum memenuhi indikator pencapaian keberhasilan sebesar 
80%, sehingga penelitian pada siklus I harus dilanjutkan ke siklus berikutnya 
(siklus II) untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang sesuai dengan 
indikator pencapaian yang telah ditetapkan. 

Pada siklus II peneliti masih menerapkan strategi pembelajaran Think-
Talk-Write dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat adanya peningkatan 
aktivitas siswa selama pembelajaran dan meningkatnya kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa. Peningkatan tersebut merupakan pengaruh positif 
yang muncul saat diterapkan metode pembelajaran Think-Talk-Write.  

Setelah melaksanakan pebaikan pada siklus II didapatkan hasil antara lain: 
Perhatian siswa sudah terfokus ke dalam kegiatan pembelajaran dan penjelasan 
guru, Sebagian siswa  sudah dapat menjawab soal Pemecahan Masalah 
matematika dengan baik dan benar, Saat mengerjakan tes, siswa terlihat tenang 
dan berkonsentrasi dengan soal masing-masing, Guru mampu mengkondisikan 
kelas dengan baik dibanding siklus I. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah 
matematika berdasarkan tabel Analisis Hasil tes Kemampuan Pemecahan 
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masalah matematika Siswa dapat dikatakan bahwa Kemampuan Pemecahan 
masalah Siswa pada siklus II mengalami peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah dan telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 80% ditandai dengan 
kenaikan persentase Jumlah siswa yang skornya mencapai KKM (65) ada 21 
siswa dengan persentase 86 %. Dengan demikian dapat di katakan bahwa hasil 
penelitian pada siklus II telah memenuhi indikator pencapaian sebesar 80% 

Adapun peningkatan skor kemampuan pemecahan masalah hasil tes pra 
siklus, siklus I, siklus II pada pembelajaran Matematika dapat dilihat dalam tabel 
di bawah ini : 

Tabel 4.16 
Daftar Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Pra siklus, Siklus I, Siklus II 
NO     

Urut Nama Siswa Pra Siklus  Siklus I Siklus II 

Siswa      

1 Nazmatul Maulidya 61 81 94 
2 Salsa Agustin Nurul S. 41 66 78 
3 Shelly Marlina 48 53 78 
4 Rohmad Syahid 50 81 98 
5 Eko Purnomo P. 66 86 97 
6 Moh.Thoriqul Hadi 50 55 78 
7 Umi Rohmah 64 66 95 
8 Azza Man Tasya’ 53 70 94 
9 Fajar Prasetya 52 70 78 
10 Fatimah Zulzaroh 30 36 53 
11 Khoirul Anam 50 66 78 
12 Mohammad Ali M 66 80 92 
13 Cholid Asrul Mujahid 67 86 95 
14 Abdul Aziz 27 25 45 
15 Muh. Reza utomo 48 55 63 
16 Dila Aimatul Ulya 52 69 91 
17 Febriyanshah Aenul Y. 72 84 98 
18 Moh.Syaiful Anwar 77 83 97 
19 Dhimas Bramastha 73 81 98 
20 Moh.Khoirul Anam 53 69 77 
21 Tegar Hermawan 31 41 59 
22 Ahmad Danu Mulyo 38 67 78 
23 Bima Ikhwansyah 67 81 94 
24 Apriliya Dhita Sari 53 81 92 

Jumlah siswa yang skornya > KKM 
(65) 7 18 21 

Persentase ketuntasan  29% 75% 86% 
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Gambar 4.5 
Grafik Persentase Hasil Tes Kemampuan Pemecahan masalah 

Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

 

Berdasarkan hasil tes Kemampuan Pemecahan Masalah siswa yang 
diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika pada 
materi bangun ruang kubus dan balok dapat meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah siswa kelas 5 SDN Ngemplak Kidul 03 

 
D. KESIMPULAN 

Berdasarkan  keseluruhan  siklus  yang  telah  dilakukan,  dapat 
disimpulkan  bahwa :“Penerapan  Strategi Think-Talk-Write dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran  Matematika siswa  kelas  
V SDN Ngemplak Kidul 03 Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah pembelajaran matematika 
siswa pada materi bangun ruang kubus dan balok yang ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan jumlah persentase kemampuan pemecahan masalah siswa yang 
memenuhi indikator pencapaian keberhasilan 80% adalah sebagai berikut: 
1. Pada siklus I, ditandai dengan dengan jumlah siswa yang skornya di atas KKM 

(65) ada 18 siswa dengan persentase 75 %. Pada siklus ini belum memenuhi 
indikator pencapaian keberhasilan sebesar 80%, sehingga penelitian pada siklus 
I harus dilanjutkan ke siklus berikutnya (siklus II) untuk memperbaiki dan 
meningkatkan hasil yang sesuai dengan indikator pencapaian yang telah 
ditetapkan. 

2. Pada siklus II, persentase pada tiap-tiap aspek kemampuan pemecahan masalah 
telah mencapai persentase di atas 80% dengan kenaikan persentase jumlah siswa 
yang skornya mencapai KKM (65) ada 21 siswa dengan persentase 86 %. 
Dengan demikian dapat di katakan bahwa hasil penelitian pada siklus II telah 
memenuhi indikator pencapaian sebesar 80% 
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