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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa di SMP Negeri 22 

Kota Jambi. Hal ini dikarenakan kebanyakan siswa masih bergantung pada contoh yang di-

berikan guru. Pada pembelajaran ini suasana kelas cenderung teacher centered sehingga 

siswa menjadi pasif. Dengan menerapkan model pembelajaran Think Talk Write dan model 

pembelajaran Group Investigation dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pem-

belajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 22 Kota Jambi yang mengikuti proses pembelajar-

an dengan model pembelajaran Think Talk Write dan model pembelajaran Group Investiga-

tion. 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Penelitian dilaksanakan di SMP 

N 22 Kota Jambi di kelas VII pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. Sampel yang 

diteliti sebanyak 96 siswa yang terdiri dari 32 siswa kelas eksperimen I, 32 siswa kelas eks-

perimen II, dan 32 siswa kelas kontrol. Instrumen berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 

15 soal. Instrumen diuji dengan uji validitas, tingkat kesukaran, daya beda soal, dan reliabi-

litas. 

Uji hipotesis menggunakan uji t, dari hasil pengolahan data diperoleh          

            yaitu           sehingga Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

hasil belajar matematika siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan model pembe-

lajaran Think Talk Write lebih baik dari pada hasil belajar matematika siswa yang meng-

ikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Group Investigation. Dengan rata-

rata hasil belajar dan simpangan baku masing-masing kelas yaitu 79,17 dan 12,87 serta 

74,41 dan 18,19. Maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar 

matematika siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Think 

Talk Write lebih baik dari pada hasil belajar matematika siswa yang mengikuti proses pem-

belajaran dengan model pembelajaran Group Investigation. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Think Talk Write, Model Pembelajaran 

Group Investigation. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Matematika memiliki peranan sa-

ngat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk diketahui bahwa matematika bu-

kan hanya aktivitas penjumlahan, pengu-

rangan, pembagian, dan perkalian karena 

bermatematika dizaman sekarang harus 

aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan 

hidup modern. Salah satu perubahan pa-

radigma pembelajaran adalah orientasi 

yang semula berpusat pada guru (teacher 

centered) beralih berpusat pada murid 

(student cen-tered), metodologi yang se-

mula lebih didominasi ekspositori ber-

ganti ke partisipatori dan pendekatan se-

mula lebih banyak bersifat tekstual ber-

ubah menjadi kontekstual. Semua peru-

bahan tersebut dimaksudkan untuk mem-

perbaiki mutu pendidikan, baik dari segi 

proses maupun hasil pendidikan (Trianto, 

2009:8). 

Untuk dapat melakukan perubahan 

paradigma pembelajaran, pendidik se-

mestinya tahu strategi dan model pembe-

lajaran yang cocok diterapkan selama pe-

nyelenggaraan proses belajar mengajar. 

Sebenarnya, ada sekian banyak jenis mo-

del pembelajaran yang bisa diterapkan. 

Model-model tersebut bisa diterapkan 

dan diaplikasikan sesuai dengan kebutuh-

an. 

Rendahnya nilai matematika siswa 

disebabkan oleh beberapa faktor. Salah 

satu faktornya berasal dari dalam diri sis-

wa yaitu, siswa selalu menganggap bah-

wa matematika itu rumit, sulit dan sangat 

membosankan. Bagi mereka matematika 

adalah pelajaran yang penuh dengan ang-

ka-angka dan rumus-rumus saja. Sehing-

ga siswa jadi malas belajar, jarang sekali 

ada siswa yang mau bertanya apalagi me-

ngeluarkan argumen atau pendapatnya 

dalam proses pembelajaran matematika. 

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk 

mengaktifkan siswa, salah satunya adalah 

memilih model pembelajaran yang mam-

pu mengaktifkan siswa dalam melaksana-

kan proses pembelajaran. Model pembe-

lajaran tersebut hendaknya dirancang dan 

dipilih dengan sedemikian rupa sehingga 

memotivasi siswa untuk dapat mengambil 

alih proses pembelajaran dan lebih mene-

kankan kepada aktivitas siswa, misalnya 

dengan memilih belajar secara berkelom-

pok. 

Dalam belajar kelompok siswa di-

harapkan aktif dalam kelompoknya dan 

semua anggota kelompok bekerja sama 

menyelesaikan permasalahan yang diberi-

kan guru. Dari beberapa tipe model pem-

belajaran kooperatif, penulis termotivasi 

untuk menggunakan model pembelajaran 

Think Talk Write dan model pembelajaran 

Group Investigation (Investigasi Kelom-

pok). Menurut Shoimin (2014: 213), mo-

del pembelajaran Think Talk Write dapat 

membantu siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri sehingga pema-

haman konsep siswa menjadi lebih baik, 

siswa dapat mengkomunikasikan atau 

mendiskusikan pemikirannya dengan te-

mannya sehingga siswa saling membantu 

dan saling bertukar pikiran. Hal ini akan 

menolong siswa dalam memahami materi 

yang diajarkan. Model pembelajaran Gro-

up Investigation atau yang sering dikenal 

dengan Investigasi Kelompok merupakan 

sebuah model pembelajaran kooperatif 

yang berasal dari jamannya John Dewey 

(1970), tetapi telah diperbaharui dan dite-

liti pada beberapa tahun terakhir ini oleh 

Shlomo Sharan dan Yael Sharan, serta 

Rachel-Lazarowitz di Israel. Model pem-

belajaran Group Investigation merupakan 

salah satu model pembelajaran yang ber-

sifat demokratif karena siswa menjadi ak-

tif belajar dan melatih kemandirian dalam 

belajar. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan di atas, penulis melakukan 

penelitian berjudul: “Studi Perbandingan 
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Hasil Belajar Matematika Siswa dengan 

Menerapkan Model Pembelajaran Think 

Talk Write dan Model Pembelajaran Gro-

up Investigation di Kelas VII SMP” 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Think Talk Write 

Think Talk Write merupakan suatu 

model pembelajaran untuk melatih kete-

rampilan peserta didik dalam menulis. 

Think Talk Write menekankan perlunya 

peserta didik mengkomunikasikan hasil 

pemikirannya. Menurut Shoimin 

(2014:212) aktivitas yang dapat dilaku-

kan untuk menumbuhkembangkan ke-

mampuan pemahaman konsep dan 

komunikasi peserta didik adalah dengan 

penerapan pembelajaran Think Talk 

Write. Shoimin (2014:214) menjelaskan 

bahwa langkah-langkah model pembela-

jaran Think Talk Write adalah sebagai 

berikut: 

1. Guru membagikan LKS yang me-

muat soal yang memuat soal yang 

harus dikerjakan oleh siswa serta 

petunjuk pelaksanaannya. 

2. Peserta didik membaca masalah 

yang ada dalam LKS dan membuat 

catatan kecil secara individu tentang 

apa yang ia ketahui dan tidak ke-

tahui dalam masalah tersebut. Ke-

tika peserta didik membuat catatan 

kecil inilah akan terjadi proses ber-

pikir (think) pada peserta didik. Se-

telah itu, peserta didik berusaha un-

tuk menyelesaikan masalah tersebut 

secara individu. Kegiatan ini ber-

tujuan agar peserta didik dapat 

membedakan atau menyatukan ide-

ide yang terdapat pada bacaan untuk 

kemudian diterjemahkan ke dalam 

bahasa sendiri. 

3. Guru membagi siswa dalam kelom-

pok kecil (3-5 siswa). 

4. Siswa berinteraksi dan berkolabora-

si dengan teman satu grup untuk 

membahas isi catatan dari hasil ca-

tatan (talk). Dalam kegiatan ini me-

reka menggunakan bahasa dan kata-

kata mereka sendiri untuk menyam-

paikan ide-ide dalam diskusi. Pema-

haman dibangun melalui interaksi-

nya dalam diskusi. Diskusi diharap-

kan dapat menghasilkan solusi atas 

soal yang diberikan. 

5. Dari hasil diskusi, peserta didik se-

cara individu merumuskan pengeta-

huan berupa jawaban atas soal (ber-

isi landasan dan keterkaitan konsep, 

metode, dan solusi) dalam bentuk 

tulisan (write) dengan bahasanya 

sendiri. Pada tulisan itu peserta di-

dik menggabungkan ide-ide yang 

diperolehnya melalui diskusi. 

6. Perwakilan kelompok menyajikan 

hasil diskusi kelompok, sedangkan 

kelompok lain diminta memberikan 

tanggapan. 

7. Kegiatan akhir pembelajaran adalah 

membuat refleksi dan kesimpulan 

atas materi yang dipelajari. Sebelum 

itu dipilih beberapa atau satu orang 

peserta didik sebagai perwakilan ke-

lompok untuk menyajikan jawaban-

nya, sedangkan kelompok lain 

diminta memberikan tanggapan. 

Model Pembelajaran Group 

Investigation 

Group Investigation adalah suatu 

model pembelajaran yang lebih 

menekankan pada pilihan dan kontrol sis-

wa daripada menerapkan teknik-teknik 

pengajaran di ruang kelas. Selain itu juga 

memadukan prinsip belajar demokratis di 

mana siswa terlibat secara aktif dalam ke-

giatan pembelajaran, baik dari tahap awal 

sampai akhir pembelajaran termasuk di 

dalamnya siswa mempunyai kebebasan 

untuk memilih materi yang akan dipela-

jari sesuai dengan topik yang sedang di-

bahas. 
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Shoimin (2014:81) menjelaskan 

bahwa langkah-langkah model pembela-

jaran Group Investigation adalah sebagai 

berikut: 

1. Guru membagi kelas menjadi bebe-

rapa kelompok yang heterogen. 

2. Guru menjelaskan maksud pembe-

lajaran dan tugas kelompok yang 

harus dikerjakan. 

3. Guru mengundang ketua-ketua ke-

lompok untuk memberikan materi 

tugas secara kooperatif dalam ke-

lompoknya. 

4. Masing-masing kelompok memba-

has materi tugas secara kooperatif 

dalam kelompoknya. 

5. Setelah selesai, masing-masing ke-

lompok yang diwakili ketua kelom-

pok atau salah satu anggotanya me-

nyampaikan hasil pembahasan. 

6. Kelompok lain dapat memberikan 

tanggapan terhadap hasil pembahas-

an. 

7. Guru memberikan penjelasan sing-

kat (klarifikasi) bila terjadi kesalah-

an konsep dan memberikan kesim-

pulan. 

8. Evaluasi. 
Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian 

terpenting dalam pembelajaran. Menurut 

Purwanto (2014:46), hasil belajar meru-

pakan pencapaian tujuan pendidikan pada 

siswa yang mengikuti proses belajar me-

ngajar. Hal tersebut sejalan dengan pen-

dapat Hosnan (2014:158) yang me-

nyatakan bahwa hasil belajar adalah ke-

mampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar.  

Hasil belajar merupakan realisasi 

tercapainya tujuan pendidikan, sehingga 

hasil belajar yang diukur sangat tergan-

tung kepada tujuan pendidikannya. Hasil 

belajar yang dicapai siswa dipengaruhi 

dua faktor utama, yakni dari lingkungan 

dan faktor yang datang dari diri siswa, 

terutama kemampuan yang dimilikinya. 

Menurut Trianto (2009:257) berpendapat 

bahwa hasil belajar pada hakikatnya men-

cakup aspek pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan da-

lam kebiasaan berpikir dan bertindak, ser-

ta merupakan akibat dari suatu proses be-

lajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian eksperimen. Ran-

cangan yang digunakan adalah Rando-

mized Control Group Pretest-Posttest Design 

dengan tiga kelas sampel yang dipilih se-

cara random, bedanya dua kelompok di-

beri perlakuan sedangkan kelompok yang 

lain tidak dikenai perlakuan tetapi diper-

lakukan sebagai kelompok kontrol. Kelas 

eksperimen satu diajarkan dengan model 

Think Talk Write, kelas eksperimen dua 

diajarkan dengan model Group Inves-

tigation, dan kelas kontrol dengan model 

pembelajaran Langsung. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 22 

Kota Jambi yang terdaftar pada Tahun 

Ajaran 2016/2017. Penentuan sampel di-

lakukan dengan teknik simple random 

sampling. Cara demikian dilakukan bila 

anggota populasi telah dianggap normal, 

homogen, dan mempunyai kesamaan ra-

ta-rata yang sama. Adapun cara peng-

ambilannya dengan teknik kombinasi. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes dan lembar ob-

servasi. Tes yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah post-test (tes akhir). Tes 

akhir dilakukan setelah berakhirnya rang-

kaian pembelajaran pada kedua kelas eks-

perimen dan satu kelas kontrol. Tes ini 

berupa soal-soal objektif dengan empat 

alternatif pilihan jawaban. 

Agar tes yang digunakan berkuali-

tas, soal tes diuji coba terlebih dahulu ke-

mudian dilakukan analisis item soal tes. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
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validitas, daya pembeda, indeks kesukar-

an dan reliabilitas soal tes.  

Setelah ketiga kelas diberikan post-

test, dilakukan analisis data untuk 

menguji hipotesis dengan membanding-

kan skor rata-rata nilai siswa kelas eks-

perimen I, kelas eksperimen II dan kelas 

kontrol. Metode statistik yang digunakan 

adalah uji kesamaan dua rata-rata dengan 

uji-t. Sebelum analisis dilakukan, data ha-

rus diuji terlebih dahulu apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal dan vari-

ansi yang homogen. 

Untuk menguji hipotesis dalam pe-

nelitian ini adalah dengan menggunakan 

uji-t (Sudjana, 2005:239). Hipotesis seca-

ra statistik dirumuskan sebagai berikut: 

H0 :       

H1 :       
Keterangan: 

H0 : Rata-rata hasil belajar siswa yang 

belajar dengan menggunakan mo-

del pembelajaran Think Talk Write 

lebih kecil atau sama dengan rata-

rata hasil belajar siswa yang 

belajar menggunakan model pem-

belajaran Group Investigation  

H1 : Rata-rata hasil belajar siswa yang 

belajar dengan menggunakan mo-

del pembelajaran Think Talk Write 

lebih besar dari pada rata-rata hasil 

belajar siswa yang belajar meng-

gunakan model pembelajaran Gro-

up Investigation. 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 

jika thitung   t(1-α), maka H1 :        

diterima untuk taraf signifikansi α=0,05 

dengan dk =(n – 1) (Sudjana, 2005:244). 

H0 :               

H1 : Paling sedikit satu tanda sama 

dengan tidak berlaku 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada 3 ke-

las sampel. Deskripsinya adalah kelas VII 

A dan VII B sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VII F sebagai kelas kontrol. 

Setelah diketahui populasi berdistri-

busi normal, variansinya homogen dan 

memiliki kemampuan matematika yang 

sama pada taraf kepercayaan 95% dan 

langkah selanjutnya adalah menentukan 

kelas sampel. Kelas sampel tersebut ter-

diri atas kelas eksperimen dan kelas kon-

trol. Hal ini dilakukan dengan teknik 

kombinasi dari 7 kelas disusun menjadi 

35 pasang sampel. Dari pengambilan se-

cara acak terhadap 35 pasang sampel ter-

sebut diperoleh satu kelompok sampel 

yaitu (VII A, VII B, dan VII C). Nama 

kelas yang terambil pertama sebagai kelas 

eksperimen I yaitu kelas VII A dan ter-

ambil kedua sebagai kelas eksperimen II 

yaitu kelas VII B kemudian yang terambil 

ketiga sebagai kelas kontrol yaitu VII C. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas ini peneliti membagi siswa ke da-

lam kelompok. Pembagian kelompok di 

lihat dilakukan dengan mengelompokkan 

siswa secara heterogen. Membentuk ke-

lompok secara heterogen ini dilakukan a-

gar dapat terhindar dari terbentuknya ke-

lompok yang hanya terdiri dari siswa 

yang lebih pandai saja. Dengan kemam-

puan heterogen pada masing-masing ke-

lompok, diharapkan kerjasama antar sis-

wa dapat berjalan dengan baik dan lancar.  

Pada akhir penelitian, untuk me-

ngetahui rata-rata hasil belajar siswa ma-

ka masing-masing kelas sampel diberi tes 

akhir (post-test). Soal-soal yang peneliti 

gunakan pada post-test ini sebelumnya di-

ujicobakan di luar kelas sampel yaitu 

kelas VIII B.  

Dari hasil analisis validitas, indeks 

kesukaran, daya beda dan reabilitas dida-

pat seluruh soal-soal uji coba post-test ya-

ng digunakan sebagai soal posttest seba-

nyak 15 soal. 

Dari perhitungan rata-rata dan sim-

pangan baku masing-masing kelas sampel 
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hasil post-test didapat bahwa pada kelas 

eksperimen I rata-ratanya 79,17 dengan 

simpangan baku 12,87, pada kelas eks-

perimen II rata-ratanya 74,41 dengan 

simpangan baku 18,19, pada kelas kontrol 

rata-ratanya 68,75 dengan simpangan ba-

ku 14,90. 

Uji normalitas dengan menggunakan 

uji Liliefors 

Berdasarkan Uji Liliefors diperoleh 

hasil bahwa Lo  <  Ltabel.  Berdasarkan hal 

tersebut maka disimpulkan bahwa ketiga 

kelas sampel berdistribusi normal. 

Uji homogenitas dengan menggunakan 

uji Barlett 

Uji statistik yang digunakan adalah 

uji Barlett. Diperoleh        
  

                   
       karena 

       
        

  sehingga disimpulkan 

bahwa data ketiga kelas adalah homogen. 

 

Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

1. Setelah didapat hasil belajar pada 

kelompok sampel normal dan ho-

mogen pada taraf kepercayaan 95%, 

maka selanjutnya dilakukan uji hi-

potesis. Pada hipotesis pertama kri-

teria pengujian adalah terima H0 ji-

ka                         untuk 

taraf nyata        dengan 

          , untuk harga-

harga t yang lain H0 ditolak. Dari 

hasil perhitungan diperoleh 

         yaitu 3,28 1,67 maka to-

lak H0. Jadi dapat disimpulkan bah-

wa rata-rata hasil belajar mate-

matika siswa yang mengikuti proses 

pembelajaran dengan model pembe-

lajaran Think Talk Write lebih baik 

dari pada rata-rata hasil belajar ma-

tematika siswa yang mengikuti pro-

ses pembelajaran dengan model 

pembelajaran Langsung. 

2. Pada hipotesis kedua, kriteria peng-

ujian adalah terima H0 jika 

                         untuk ta-

raf nyata        dengan    
       , untuk harga-harga t 

yang lain H0 ditolak. Dari hasil 

perhitungan diperoleh         

           yaitu       1,67 maka 

tolak H0. Jadi dapat disimpulkan ra-

ta-rata hasil belajar matematika sis-

wa yang mengikuti proses pembela-

jaran dengan model pembelajaran 

Group Investigation lebih baik dari 

pada hasil belajar matematika siswa 

yang mengikuti proses pembelajar-

an dengan model pembelajaran 

Langsung. 

3. Pada hipotesis ketiga, kriteria peng-

ujian adalah terima H0 jika 

                        untuk ta-

raf nyata        dengan    
       , untuk harga-harga t 

yang lain H0 ditolak. Dari hasil per-

hitungan diperoleh         

            yaitu           maka 

tolak H0. Jadi dapat disimpulkan ra-

ta-rata hasil belajar matematika sis-

wa yang mengikuti proses pembe-

lajaran dengan model pembelajaran 

Think Talk Write lebih baik dari 

pada hasil belajar matematika siswa 

yang mengikuti proses pembelajar-

an dengan model pembelajaran 

Group Investigation. 

Pembahasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas VII 

SMP Negeri 22 Kota Jambi pada materi 

Aritmatika Sosial. Dalam penelitian ini 

terdapat dua kelas eksperimen (kelas VII 

A dan VIIB) yang di ajar dengan meng-

gunakan model Think Talk Write dan 

Group Investigation serta satu kelas kon-

trol (VII C) yang diajar dengan meng-

gunakan model pembelajaran Langsung. 

Waktu pelaksanaan penelitian ini ber-

langsung selama 21 hari dengan intensitas 

pertemuan sebanyak enam kali di kelas 

eksperimen dan enam kali di kelas kon-

trol. Ketiga kelas sampel diajar dengan 



Maryetta Evi Hariati: Mahasiswa FKIP Universitas Jambi                                                      Page 7 
 

pokok bahasan yang sama yaitu 

Aritmatika Sosial. 

Berdasarkan hasil observasi terha-

dap aktivitas siswa di kelas eksperimen 

telah mencapai kriteria “Sangat Baik” de-

ngan rerata persentase 95 % pada kelas 

eksperimen I dan 94,54 88% pada kelas 

eksperimen II. . 

Setelah aritmatika sosial diajarkan 

di kelas eksperimen dan kontrol didapat 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa de-

ngan menggunakan model pembelajaran 

Think Talk Write adalah 79,17, pada kelas 

eksperimen II adalah 74, dan pada kelas 

kontrol adalah 68,75. 

Dari uraian diatas dapat disimpul-

kan bahwa rata-rata hasil belajar mate-

matika siswa yang mengikuti proses pem-

belajaran dengan model pembelajaran 

Think Talk Write lebih baik dari pada 

hasil belajar matematika siswa yang me-

ngikuti proses pembelajaran dengan mo-

del pembelajaran Group Investigation. 

 

PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat 

bahwa : 

1. Rata-rata hasil belajar matematika 

siswa yang mengikuti proses pem-

belajaran dengan model pembelajar-

an Think Talk Write yaitu 79,17 

dengan simpangan baku 12,87 lebih 

baik daripada rata-rata hasil belajar 

matematika siswa yang mengikuti 

proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran langsung yaitu 68,75 

dengan simpangan baku 14,90 pada 

pokok bahasan aritmatika sosial di 

kelas VII SMP N 22 Kota Jambi. 

2. Rata-rata hasil belajar matematika 

siswa yang mengikuti proses pem-

belajaran dengan model pembelajar-

an Group Investigation yaitu 74,41 

dengan simpangan baku 18,19 lebih 

baik daripada rata-rata hasil belajar 

matematika siswa yang mengikuti 

proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran langsung yaitu 68,75 

dengan simpangan baku 14,90 pada 

pokok bahasan aritmatika sosial di 

kelas VII SMP N 22 Kota Jambi. 

3. Rata-rata hasil belajar matematika 

siswa yang mengikuti proses pem-

belajaran dengan model pembelajar-

an Think Talk Write yaitu 79,17 de-

ngan simpangan baku 12,87 lebih 

baik daripada rata-rata hasil belajar 

matematika siswa yang mengikuti 

proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran Group Investigation 

yaitu 74,41 dengan simpangan baku 

18,19 pada pokok bahasan aritma-

tika sosial di kelas VII SMP N 22 

Kota Jambi. 

 

Saran 

1. Guru diharapkan menerapkan mo-

del pembelajaran Think Talk Write 

dalam proses pembelajaran mate-

matika di sekolah. Karena model 

pembelajaran Think Talk Write da-

lam pembelajaran matematika dapat 

membuat siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran, sehingga hasil 

belajar yang diperoleh menjadi le-

bih baik dibandingkan dengan hasil 

belajar yang menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation 

dan model pembelajaran langsung. 

2. Penelitiannya melakukan penelitian 

ini pada satu pokok bahasan, jadi 

peneliti berharap kepada peneliti 

selanjutnya jika ingin meneliti di-

lakukan pada pokok bahasan lain-

nya dan dapat membandingkan de-

ngan model pembelajaran lain atau 

model pembelajaran baru lagi. 
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