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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara

siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW dengan

siswa yang mengikuti pembelajaran langsung. Hal ini dapat dilihat dari

nilai thitung 3,418 dan ttabel 1,997 pada taraf signifikan 5%. maka nilai thitung

≥ ttabel yang berarti Ha diterima dan H0 ditolak.

2. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara

siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TTW dengan

siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika ditinjau dari

kemampuan awal siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan

kemampuan pemecahan masalah Fhitung = 11,488 dan Ftabel = 3,996 dan

nilai signifikan untuk kemampuan awal Fhitung =24,316 dan Ftabel = 3,145.

maka terlihat Fhitung < Ftabel yang berarti Ha diterima dan H0 ditolak.

3. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran kooperatif

tipe TTW ditinjau dari kemampuan awal siswa terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematika. Hasil dari perhitungan uji Anova dua

arah diperoleh Fhitung = 0,613 Ha ditolak dan H0 diterima.

Berdasarkan hasil tersebut dapat menjawab dari judul yang diangkat

oleh peneliti yaitu Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think
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Talk Write (TTW) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Ditinjau dari Kemampuan Awal siswa MTs di Kampar.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan hasil

penelitian, diantaranya:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe TTW dapat dijadikan salah satu

alternatif strategi pembelajaran pada mata pelajaran matematika.

2. Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini, masih

ada siswa yang kurang aktif dalam melaksanakan diskusi. Diharapkan

kepada guru agar bisa mengontrol siswa secara maksimal pada saat

diskusi berlangsung.

3. Penelitian ini hanya difokuskan pada kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa, peneliti menyarankan untuk peneliti yang lain agar

dapat meneliti terhadap kemampuan lain dari siswa.

4. Dikarenakan penelitian ini hanya diterapkan pada materi operasi bentuk

aljabar, diharapkan untuk penelitian serupa dapat melakukan pada meteri

matematika yang lain.


