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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Hasil Penelitian
Penelitian ini terdiri atas 2 siklus, dengan perincian siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, pada pertemuan ke tiga dilaksanakan tes akhir Siklus I. Siklus II juga dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, pada pertemuan ke tiga dilaksanakan tes akhir Siklus II. Pada saat penelitian, guru dan peneliti sepakat untuk menggunakan jam pelajaran sesuai jadwal yang ada agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan siswa dapat menerima pelajaran dengan baik. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII B yang berjumlah 33 siswa.
Sebelum pelaksanaan tindakan, guru memberikan penjelasan bahwa proses pembelajaran yang akan dilakukan adalah menggunakan strategi pembelajaran TTW (Think-Talk-Write). Tahapan-tahapan pembelajaran TTW meliputi tahap think, talk, write dan presentasi. Untuk pembagian kelompok dilakukan oleh guru matematika, karena guru lebih tahu tentang kemampuan siswanya. Pembagian kelompok dilakukan secara heterogren. 
Pelaksanaan Pembelajaran
Kegiatan Siklus I
Pembelajaran pada siklus I, dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan.  Dua pertemuan digunakan untuk membahas materi dan satu pertemuan digunakan untuk tes pertama. Alokasi waktu yang digunakan untuk masing-masing pertemuan adalah 2 x 40 menit dengan bahan ajar yang digunakan berupa LKS, dan buku pelajaran matematika. Tindakan-tindakan yang ditempuh pada siklus I ini sebagai berikut:
Tahap Perencanaan 
Pada tahap perencanaan, yang dilakukan adalah :
Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang materi yang akan diajarkan dan akan digunakan guru sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi TTW. Materi yang diajarkan pada pertemuan 1 yaitu menentukan rumus keliling dan luas persegi. Pada  pertemuan 2 yaitu menentukan rumus keliling dan luas persegi panjang. RPP dapat dilihat pada lampiran 1.1-1.4 (halaman 116-130)
	Menyusun dan mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu Lembar Kegiatan Siswa LKS. LKS dapat dilihat pada lampiran 2.1-2.4 (halaman 135-146)
Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi dan catatan lapangan tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran think-talk-write (TTW).  
	Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran think-talk-write (TTW).
	Menyusun pedoman wawancara siswa serta lembar angket untuk siswa. Lembar angket siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran think-talk-write (TTW). Lembar angket digunakan pada setiap akhir siklus dan pedoman wawancara ini dipergunakan pada akhir pembelajaran atau siklus terakhir.
	Mempersiapkan kuis untuk siswa, yaitu tes yang diberikan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.
	Mempersiapkan soal tes untuk siswa, yaitu tes yang diberikan pada akhir siklus I. 
Tahap Pelaksanaan dan Observasi Tindakan
Pendahuluan
Pada pertemuan pertama, pembelajaran diawali oleh guru matematika dengan mengecek kesiapan siswa dan kehadiran siswa. Jumlah siswa di kelas VIIB sebanyak 33 siswa. Sebelum memulai pembelajaran guru memperkenalkan peneliti dan observer lain kepada siswa. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yaitu menentukan keliling dan luas persegi serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang sifat – sifat dari persegi. Walaupun sebelumnya guru sudah menjelaskan teknik pembelajaran dengan strategi TTW, tetapi guru mengingatkan lagi, karena pembelajaran yang digunakan belum dikenal siswa. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh. Langkah-langkah pembelajaran tersebut terdiri dari tahap think, siswa harus menuliskan ide-idenya dalam bentuk catatan kecil. Pada tahap talk, siswa berdiskusi dalam kelompok berdasarkan hasil catatannya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diberikan. Tahap write, siswa harus menuliskan dengan lengkap dan jelas atas permasalahan yang diberikan. Setelah itu salah satu siswa perwakilan kelompok presentasi untuk mengemukakan hasil jawaban kelompoknya. Di akhir pembelajaran dilakukan kuis untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang di ajarkan. Kemudian guru memberikan motivasi agar siswa berperan aktif dalam pembelajaran serta membagi siswa menjadi 11 kelompok kecil yang terdiri 3 siswa. Beberapa siswa tidak suka dengan kelompoknya. Namun guru bisa menenangkan kondisi kelas kembali.
Pada pertemuan kedua, seperti pada pertemuan pertama, guru terlebih dahulu mengecek kesiapan siswa dan mengingatkan kembali pembelajaran dengan strategi TTW. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yaitu menentukan keliling dan luas persegi panjang serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Guru juga melakukan apersepsi dengan mengingatkan kembali tentang sifat – sifat dari persegi panjang. Dengan tanya jawab guru menanyakan tentang sifat-sifat persegi panjang kepada siswa. Siswa bersama-sama menjawab pertanyaan dari guru.
Kegiatan Inti
Pembelajaran dengan strategi TTW, digunakan LKS untuk mempermudah siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dan memberikan petunjuk dalam menentukan arah bagi siswa untuk mempelajari suatu materi.
Think
Sebelum dimulai tahap think guru dibantu pengamat, membagikan LKS 1 kepada siswa, pada awalnya siswa agak malas-malasan unttk mengerjakan LKS. Pada tahap think ini, Siswa secara individu membaca dan memahami LKS. Hal ini dikarenakan waktu juga sudah siang, dan pelajaran matematika hari selasa adalah jam terakhir. Pada tahap think dengan alokasi waktu ± 7 menit, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan yang ada pada LKS 1. Siswa juga masih bingung dalam menuliskan ide dalam catatan kecil. Guru memberikan penjelasan bahwa siswa harus mempelajarinya terlebih dahulu secara mandiri. 
Masalah yang dipelajari pada LKS I adalah tentang materi persegi. Pada tahap ini siswa diharapkan untuk dapat menuliskan ide-idenya bagaimana menemukan rumus keliling dan luas persegi.
Beberapa siswa masih banyak yang merasa kesulitan untuk menuliskan ide-idenya. Mereka masih belum memahami batasan-batasan dalam menuliskan catatan kecil.
Oleh karena itu, guru kembali menjelaskan dengan singkat tentang yang dimaksud dengan catatan kecil. Pada saat siswa melakukan tugasnya, guru melihat bahwa masih banyak siswa yang belum selesai melakukan tugasnya, padahal waktu untuk tahap think sudah hampir selesai. Pertemuan pertama pada tahap ini siswa belum mampu menuangkan ide-idenya. Pada contoh catatan kecil 1 ditulis oleh Meta liana, catatan kecil 2 ditulis oleh Salma, dan contoh catatan kecil 3 ditulis oleh sarwandi. Sebagian besar siswa masih bingung dalam menulis catatan kecil. Berikut contoh catatan kecil pada soal no 1 LKS 1. 
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Gambar 3. Contoh catatan kecil siswa pada materi menentukan rumus keliling dan luas persegi
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Pada pertemuan kedua, yaitu pada LKS II berisi tentang materi persegi panjang. Siswa diharapkan mampu menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang. Serta penggunaannya dalam pemecahan masalah matematika. Saat menuangkan ide gagasan sebagian siswa juga masih kebingungan dalam memahami soal. Seperti contoh catatan kecil 1 yang ditulis oleh Nanang dan catatan kecil 2 ditulis oleh hanas. Tetapi ada sebagian siswa yang telah paham apa maksud soal. Seperti contoh catatan kecil 3 yang ditulis oleh Ria dan catatan kecil 4 yang ditulis oleh Dwi. Berikut contoh catatan kecil pada soal no 1 dan 2 pada LKS 2:




Gambar 4. Contoh catatan kecil siswa pada soal no 1 LKS 2 materi menentukan keliling dan luas persegi panjang
    Catatan  kecil 1	Catatan kecil 2	             Catatan kecil 3 
 A.jpg

     R.jpg

     B.jpg

  
file_7.wmf

file_8.wmf

file_9.wmf






Gambar 5. Contoh catatan kecil siswa pada soal no 2 LKS 2 materi menentukan keliling dan luas persegi panjang

Talk 
Setelah waktu untuk tahap think sudah selesai, siswa diminta untuk mendiskusikan hasil pemikirannya (saling menukar ide). Saat diskusi kelompok berlangsung, guru berkeliling ke setiap kelompok untuk memastikan aktivitas siswa. 
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Gambar 6. Siswa bertanya kepada guru

Pada pertemuan pertama, belum terlihat adanya diskusi (saling menukar ide). Hal ini disebabkan karena masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam berdiskusi. Selain itu juga disebabkan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan yang ada pada LKS 1. Siswa juga masih bingung dalam menuliskan ide dalam catatan kecil. Sehingga berpengaruh pada tahap diskusi (talk). Tahap talk ini banyak siswa yang terlihat ramai dan masih ada siswa yang diam ataupun yang mengobrol sendiri. Tetapi suasana tetap bisa dikondisikan. Guru membimbing jalannya diskusi, apabila ada siswa yang mengalami kesulitan, guru memberikan pengarahan. Tidak lupa juga guru mengingatkan kembali pada siswa tentang langkah-langkah penyelesaian masalah. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa pada tahap talk:
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Gambar 7. Contoh jawaban siswa pada soal no. 1 LKS I tahap talk
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Gambar 8. Contoh jawaban siswa pada soal no. 2 LKS I tahap talk

Pada pertemuan kedua, kegiatan diskusi siswa terlihat lebih aktif dalam pembelajaran. Ada beberapa siswa yang saling menukar ide  atau gagasan dalam kelompoknya masing-masing. Ada juga yang masih diam, dan ngobrol dengan temannya, tetapi beberapa siswa mulai bisa saling menukar ide  atau gagasan tentang permasalahan yang diberikan. Namun tahap talk ini belum optimal dilakukan siswa. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa pada tahap talk siklus I:
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Gambar 9. Contoh hasil pekerjaan siswa soal no 1 LKS II pada tahap talk
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Gambar 10. Contoh hasil pekerjaan siswa soal no 2 LKS II pada tahap talk

Write
Guru mengingatkan agar siswa mengerjakan setiap soal dengan teliti dan menggunakan langkah penyelesaian yang lengkap. Dalam menyelesaikan masalah, siswa terlebih dahulu mengidentifikasi masalah dengan menuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan, merencanakan penyelesaian masalah, kemudian menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Langkah terakhir yaitu menafsirkan solusinya.
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Pada pertemuan pertama tahap write siswa secara individu, menuliskan semua jawaban atas permasalahan yang diberikan pada LKS 1. Pada tahap write ini, ada sebagian siswa yang menyontek tulisan temannya, mereka belum mampu mengkontruksi pengetahuan barunya dengan bahasa mereka sendiri. Walaupun hasil nya kurang sesuai harapan. Namun pelaksanaan pembelajaran dengan strategi think-talk-write (TTW) ini berjalan cukup lancar. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa pada tahap write LKS 1



Gambar 11. Contoh hasil pekerjaan siswa pada tahap write pertemuan pertama siklus I

Pada pertemuan kedua siswa sudah mulai bisa mengkonstruksi pengetahuan dengan bahasa mereka sendiri. Berikut contoh jawaban yang ditulis siswa pada pertemuan kedua :
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Gambar 12. Contoh hasil pekerjaan siswa soal no. 2 LKS II pada tahap write

Presentasi
Sebelum menyimpulkan bersama tentang materi yang dipelajari, maka diadakan diskusi kelas terlebih dahulu untuk melihat jawaban siswa. Beberapa orang siswa perwakilan kelompok menuliskan jawabannya di papan tulis, kemudian mempresentasikan jawabannya.
Pada pertemuan pertama ini, tidak ada presentasi, karena waktu yang tebatas. Pada pertemuan kedua salah satu perwakilan kelompok maju, mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi dan kemudian kelompok lain menanggapi hasil presentasi. Guru juga membimbing jalannya presentasi. Ada beberapa siswa yang menanggapi hasil presentasi, sebagian dari mereka menjawab bersama-sama. 
Kuis
Pada pertemuan pertama karena keterbatasan waktu kuis tetap diadakan dengan sisa waktu yang ada.  Suasana kelas pada saat mengerjakan kuis pada pertemuan kali ini masih agak ramai. Masih banyak siswa yang menyontek dan berdiskusi dengan temannya. 
Pada pertemuan kedua siswa mengerjakan kuis dengan suasana yang tenang, walau ada sedikit dari siswa yang masih ramai, bahkan berdiskusi dengan temannya. Namun tetap berjalan lancar.
Saat siswa mengerjakan kuis guru tak lupa mengingatkan kembali bahwa untuk mengerjakannya harus memakai langkah – langkah penyelesaiannya.
Penutup 
Setelah presentasi oleh siswa, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari.



Data Hasil Tes, Observasi Siklus I, dan Angket
Data Hasil Tes Siklus I
Pada akhir siklus I dilaksanakan tes yaitu pada tanggal Senin, 25 Mei 2009 pukul 09.15 – 10.35 WIB. Materi pada tes siklus I adalah persegi dan persegi panjang. Bentuk soal berupa uraian sebanyak 4 butir soal pemecahan masalah. Tes diikuti oleh 32 siswa, ada satu siswa yang tidak hadir karena sakit. Sebelum mengerjakan tes, guru mengingatkan siswa agar mengerjakan tes secara individu. Guru tidak lupa mengingatkan kepada siswa untuk mengerjakan menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang lengkap.
Siswa mengerjakan tes dengan tenang dan konsentrasi. Guru dan peneliti berkeliling memantau jalannya tes. Namun ada beberapa siswa yang berdiskusi dengan temannya, dan ada juga yang menyontek. Guru mengingatkan agar mengerjakan tes secara individu. Guru mengingatkan siswa agar tidak lupa menuliskan nama dan nomor absensi sebelum mengumpulkannya. Waktu untuk mengerjakan tes telah usai, seluruh siswa mengumpulkan lembar jawab. Dari hasil tes, sebagian siswa telah menuliskan langkah pemecahan masalah yang lengkap. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan masalah.
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Gambar 13. Contoh hasil pekerjaan siswa pada saat
tes akhir siklus I

Dari gambar 13. di atas dalam penyelesaian yang dibuat oleh siswa, terlihat siswa menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah dengan lengkap. Siswa mampu mengidentifikasi masalah yaitu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, siswa mampu merencanakan penyelesaian masalah, siswa mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan siswa mampu menafsirkan solusinya dengan benar. Pada tes siklus pertama ini banyak siswa yang sudah menggunakan langkah-langkah dalam pemecahan masalah. 
Hasil rata-rata tes akhir siklus I adalah 59,96 dengan kualifikasi cukup, nilai tertinggi yang diperoleh adalah 94, dan nilai terendah nya 39. Berikut adalah grafik nilai tes siklus I : 
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Gambar 14. Grafik nilai tes siklus I
Untuk persentase nilai rata-rata setiap aspek kemampuan pemecahan masalah matematika siswa  pada tes siklus I dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Persentase Nilai Rata-rata Setiap Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa pada Tes Siklus I
No
Aspek kemampuan Pemecahan Masalah
Siklus I


Persentase
Kualifikasi
1.
Kemampuan mengidentifikasi masalah
77,68%

Tinggi
2.
Kemampuan merencanakan penyelesaian masalah
56,04%

Cukup
3.
Kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana
53,42%

Cukup
4.
Kemampuan menafsirkan solusi
53,49%
Cukup







Data Hasil Observasi Siklus I 
Observasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan strategi TTW. Tabel 8. merupakan tabel data hasil observasi  keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi TTW. 
Tabel 8. Hasil Observasi keterlaksanaan Pembelajaran dengan Menggunakan Strategi TTW 
No
Aspek yang diamati
Pelaksanaan
Deskripsi


Ya
Tidak

I        Pendahuluan
 
Siswa siap dalam menerima pelajaran
√


Siswa sudah siap menerima pelajaran. 
	

Siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari

√

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari
	

Siswa dapat memahami rencana kegiatan pembelajaran menggunakan strategi TTW

√

Guru mengkomunikasikan rencana kegiatan pembelajaran dengan strategi TTW, dan banyak siswa yang dapat memahami pembelajaran tersebut.
	

Siswa dapat  memahami apersepsi yang diberikan oleh guru

√



Guru memberikan apersepsi Dengan tanya jawab siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara bersamaan
	

Siswa termotivasi dan berperan aktif dalam pembelajaran

√




Guru memberikan motivasi agar dalam diskusi siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran ini. Siswa menjadi termotivasi dalam mengikuti pelajaran ini.
II       Kegiatan inti pembelajaran

Siswa memperoleh LKS  yang dibagikan oleh guru 


√


Siswa memperoleh LKS  yang diberikan guru.
	

Secara individu, siswa menuangkan ide-ide nya mengenai pemecahan masalah dalam LKS  yang diberikan, dalam bentuk catatan kecil dan akan menjadi bahan untuk melakukan diskusi. (Think)

√


Siswa menuangkan ide – ide nya permasalahan yang diberikan pada LKS. 
	

Siswa berada dalam  kelompok kecil.

√


Guru membagi siswa dalam 11 kelompok.  Siswa menempatkan diri sesuai dengan kelompok nya masing-masing. 
	

Siswa berdiskusi dan bekerjasama  dengan kelompoknya masing – masing.

√


Siswa mendiskusikan LKS sesuai dengan kelompoknya masing – masing. Siswa belum terlihat aktif dalam kegiatan diskusi.
	

Siswa mendiskusikan hasil catatannya (saling menukar ide) agar diperoleh kesepakatan – kesepakatan kelompok. (Talk)

√


Siswa saling bertukar ide dalam mendiskusikan permasalahan yang ada pada LKS. Dalam diskusi siswa masih malu bertanya kepada teman jika ada yang belum paham. Banyak siswa yang mengobrol saat kegiatan diskusi.
	

Siswa bertanya kepada guru atau peneliti jika ada yang mengalami kesulitan

√


Siswa bertanya kepada guru dan peneliti tentang permasalahan yang ada pada LKS. Namun masih ada beberapa siswa yang masih malu bertanya kepada guru.
	

Siswa secara individu, menuliskan semua jawaban atas permasalahan yang diberikan. (Write)

√


Siswa, menuliskan kembali jawaban atas permasalahan yang diberikan pada LKS secara individu. 
	

Siswa ditunjuk  secara acak untuk presentasi

√



Guru meminta siswa yang ditunjuk, untuk maju kedepan mempresentasikan hasil diskusi. 
	

Siswa mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas, sedangkan kelompok yang tidak terplilih memberikan  tanggapan atau pendapatnya.


√



Siswa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Namun masih banyak siswa yang masih belum memberikan tanggapan/pendapatnya. 
III      Penutup

Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari

√


Siswa, bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari, yaitu tentang persegi panjang. 
	

Siswa mengerjakan kuis secara individu
√

Siswa mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru.
	

Siswa diberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya
√





Guru memberi tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pada pertemuan berikutnya.


Dari tabel 8. diatas dapat dilihat bahwa guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai rencana dengan baik, namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan siswa masih terlihat belum aktif dalam kegiatan diskusi. Siswa masih malu bertanya kepada teman sekelompoknya apabila ada yang belum paham. Beberapa siswa menggunakan kegiatan diskusi kelompok untuk mengobrol dengan temannya. Pada saat kegiatan presentasi siswa masih kurang aktif dalam menanggapi hasil presentasi. Sehingga proses pembelajaran dengan strategi TTW perlu ditingkatkan. Hasil observasi  keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I dapat dilihat pada lampiran 6.2 halaman 198.
Pada saat pembelajaran berlangsung, peneliti bersama pengamat melakukan pengamatan di dalam kelas. Hasil observasi aktivitas siswa saat pembelajaran siklus I dapat dilihat pada lampiran 5.5 hal 183. Berikut adalah persentase hasil observasi aktivitas siswa saat pembelajaran dengan strategi TTW berdasarkan hasil lembar observasi pada siklus I. 
Tabel. 9.  Hasil Observasi aktivitas siswa siklus I
Aspek yang diamati
Indikator
Pertemuan I
Pertemuan II




Mendengarkan penjelasan guru
Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi
60,60%
69,70 %
Diskusi
Melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan LKS
66,67%
78,79 %
Bertanya
Bertanya kepada teman sekelompok tentang materi yang belum paham
51,51%
75,76 %

Bertanya kepada guru jika ada hal-hal yang belum jelas
54,54%
72,73 %
Menjawab pertanyaan
Menjawab pertanyaan dari teman sekelompoknya
57,56%
72,73 %
Mengkomunikasikan ide/gagasan (mengemukakan pendapat)
Memberikan ide/gagasan tentang pemecahan masalah dalam LKS
57,56%
66,67 %
Memperhatikan presentasi
Memperhatikan teman sekelompok atau kelompok lain yang sedang presentasi

66,67 %
Menanggapi hasil presentasi
Memberi tanggapan atas hasil presentasi

27,27 %

Berikut adalah deskripsi observasi aktivitas siswa pada pembelajaran matematika yang dilaksanakan dengan strategi TTW. 
	Mendengarkan penjelasan guru 

Pada saat pertemuan pertama, pada awal pembelajaran siswa belum siap dalam menerima pelajaran karena suasana yang masih rebut dan gaduh. Namun guru tetap bisa mengkondisikan keadaan tersebut. Terlebih dahulu guru menyampaikan materi pelajaran yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran. Sebelum melakukan apersepsi, guru menjelaskan pembelajaran dengan strategi TTW. Kemudian setelah itu guru melakukan apersepsi. Pada saat siswa mendengarkan penjelasan guru tampak sebagian siswa tidak mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Hal ini ditunjukkan dari hasil presentase mendengarkan penjelasan guru pada pertemuan pertama adalah 60,60%. Pada pertemuan kedua, saat awal pembelajaran siswa sudah siap menerima menerima pelajaran dengan baik dibanding pertemuan pertama. Pada saat guru menjelaskan materi, siswa banyak yang sudah mendengarkan penjelasan guru dengan baik dibanding pertemuan pertama. Hal ini ditunjukkan dari hasil presentase mendengarkan penjelasan guru pada pertemuan kedua adalah 69,70 %.
	Diskusi 

Sebelum tahap diskusi terlebih dahulu guru membagi siswa dalam kelompok kecil. Dalam kegiatan diskusi ini terdiri dari 11 kelompok dengan beranggotakan 3 orang. Pada pertemuan pertama, dalam melakukan diskusi siswa banyak yang mengobrol dengan temannya, bahkan ada juga siswa yang diam. Namun sebagian siswa banyak yang melakukan diskusi kelompok. Persentase diskusi kelompok pada pertemuan pertama adalah 66,67%. Pada pertemuan kedua, siswa lebih aktif dalam pembelajaran, siswa banyak yang melakukan diskusi kelompok. Persentase siswa dalam melakukan diskusi kelompok mengalami peningkatan pada pertemuan kedua yaitu 78,79 %.
	Bertanya

Dalam diskusi kelompok juga terdapat aktivitas bertanya. Aktivitas siswa dalam bertanya terdiri dari dua yaitu bertanya kepada teman sekelompok tentang materi yang belum paham dan bertanya kepada guru jika ada hal-hal yang belum jelas. Pada pertemuan pertama siswa terlihat masih malu-malu dalam bertanya kepada guru apabila ada kesulitan.Begitu juga dengan aktivitas bertanya pada teman sekelompoknya. Kebanyakan siswa masih belum aktif dalam hal bertanya kepada teman sekelompoknya jika ada yang belum paham. Hal ini dapat ditunjukkan dari persentase aktivitas siswa pada aspek bertanya yaitu bertanya kepada teman sekelompok tentang materi yang belum paham adalah 51,51% dan persentase aktivitas bertanya kepada guru jika ada hal-hal yang belum jelas adalah 54,54%. Pada pertemuan kedua, siswa terlihat lebih aktif dari pada pertemua sebelumnya. Siswa sudah mulai berani bertanya kepada teman sekelompoknya apabila ada yang belum dipahami, maupun bertanya kepada guru. Persentase aktivitas siswa bertanya kepada teman sekelompok tentang materi yang belum paham pada pertemuan kedua ini adalah 75,76 % dan persentase aktivitas bertanya kepada guru jika ada hal-hal yang belum jelas adalah 72,73 %. 
	Menjawab pertanyaan

Pada pertemuan pertama aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari teman sekelompoknya masih kurang. Karena aktivitas siswa bertanya juga terlihat masih kurang. Persentase aktivitas siswa pada saat menjawab pertannyaan adalah 57,56%. Pada pertemuan kedua, aktivitas siswa saat menjawab pertanyaan lebih baik dibanding pada pertemuan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari persentase aktivitas siswa pada saat menjawab pertannyaan yaitu 69,69%.
	Mengkomunikasikan ide/gagasan

Dalam kegiatan diskusi siswa mengkomunikasikan ide/gagasan tentang pemecahan masalah dalam LKS. Pada pertemuan pertama, siswa terlihat kurang aktif dalam mengemukakan pendapat saat diskusi. Karena siswa belum terbiasa dengan kegiatan diskusi pada pertemuan sebelumnya. Namun sebagian siswa telah siswa mengkomunikasikan ide/gagasannya. Persentase siswa dalam mengkomunikasikan ide/gagasan pada pertemuan pertama adalah 57.56%. Pada pertemuan kedua siswa mulai aktif mengkomunikasikan ide/gagasan dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam LKS dibanding pertemuan pertama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kenaikan persentase mengkomunikasikan ide/gagasan pada pertemuan kedua yaitu 66,67 %. 


	Memperhatikan presentasi

Setelah siswa berdiskusi, siswa kemudian melakukan presentasi. Pada pertemuan pertama tidak dilakukan presentasi. Karena keterbatasan waktu yang ada. Pada pertemuan kedua dilakukan presentasi. Banyak siswa yang tidak memperhatikan siswa yang presentasi di depan, sebagian siswa mengobrol dengan teman nya. Namun sebagian siswa memperhatikan presentasi. Persentase memperhatikan presentasi pada pertemuan kedua adalah 66,67%.
	Menanggapi hasil presentasi

Pada pertemuan pertama tidak dilakukan presentasi karena keterbatasan waktu yang ada. Pada pertemuan kedua siswa masih malu dalam menanggapi hasil presentasi. Sehingga siswa terlihat kurang aktif dalam menanggapi hasil presentasi. Persentase siswa dalam menanggapi hasil presentasi pada pertemuan kedua adalah 27,27%.
Data Hasil Angket 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan strategi TTW. Dari hasil angket siswa diperoleh data sebagai berikut

  Tabel 10.  Hasil angket respons siswa siklus I
Aspek
Persentase Siklus I
Kategori
Kemampuan memecahkan masalah
36,29%
Kurang
Penerapan strategi TTW
59,90%
Sedang
Minat
79,83%
Tinggi

Hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi TTW pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
	Aspek kemampuan pemecahan masalah terhadap pembelajaran dengan strategi TTW yaitu 36,29% dengan kategori kurang.
	Aspek penerapan strategi TTW terhadap pembelajaran yaitu 59,90% dengan kategori sedang.

Aspek Minat terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan strategi TTW yaitu 79,83% dengan kategori tinggi.

Refleksi Siklus I  
Berdasarkan hasil analisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIIB terhadap tes siklus I dapat diketahui rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah siswa 59,96 dengan kriteria cukup. Hal ini belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan pada bab III, sehingga diperlukan perbaikan untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil tes siklus I diketahui bahwa dari keempat aspek kemampuan pemecahan masalah terdapat 3 aspek yang masih belum mencapai indikator keberhasilan, yaitu aspek kemampuan merencanakan penyelesaian masalah dengan persentase 56,04%, kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana dengan persentase 53,42% dan kemampuan menafsirkan solusinya dengan persentase 53,49%. 
Pada siklus I kemampuan siswa dalam merencanakan penyelesaian masalah masih kurang, Hal ini terlihat dari hasil pekerjaan siswa masih banyak yang salah dalam menyusun rencana penyelesaian. Beberapa dari siswa bahkan tidak menuliskan rencana penyelesaian dan langsung menuliskan penyelesaiannya. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah sesuai rencana masih kurang, hal ini terlihat dari hasil pekerjaan siswa masih banyak yang salah dalam menyelesaikan masalah sesuai rencana. Beberapa dari siswa kurang teliti dalam melakukan operasi hitung dengan benar, dan juga kurang teliti menggunakan satuan yang sesuai. Dari hasil tes siklus I juga terlihat bahwa jawaban sebagian besar siswa tidak dapat menafsirkan solusinya, yaitu menjawab apa yang ditanyakan dan menarik kesimpulan dari jawaban yang diperoleh sehingga persentase pencapaian siswa pada aspek keempat dalam pemecahan masalah tersebut hanya sebesar 53,49% dengan kategori cukup. Peneliti kemudian menganalisa data hasil observasi pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui penyebab belum tingginya persentase tiga dari empat aspek pemecahan masalah. Hal ini ditujukan agar pada siklus II persentase ketiga aspek tersebut dapat meningkat dan dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada bab III.
Tinggi rendahnya persentase pencapaian siswa terhadap aspek kedua (merencanakan penyelesaian masalah), aspek ketiga (menyelesaikan masalah sesuai rencana) dan aspek keempat (menafsirkan solusi) berkaitan pada kegiatan talk (diskusi kelompok) pada saat pembelajaran. Dalam kegiatan talk ini siswa berdiskusi dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, yaitu siswa harus mampu memecahkan masalah sesuai dengan langkah-langkahnya. Aktivitas talk (diskusi kelompok) dalam pembelajaran dengan strategi TTW ini berpengaruh pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah sesuai rencana yaitu siswa dapat membuat sketsa atau gambar atau model dan menuliskan rumus yang digunakan untuk memecahkan masalah, kemampuan siswa menyelesaikan masalah sesuai rencana yaitu siswa harus dengan teliti dalam melakukan operasi hitung secara benar serta menafsirkan solusinya yaitu menjawab apa yang ditanyakan dan menarik kesimpulan. Dengan pemahaman yang baik terhadap materi maka siswa akan lebih mudah dalam mengaplikasikannya dalam memecahkan suatu masalah. 
Berdasarkan hasil observasi, siswa masih terlihat belum aktif dalam kegiatan diskusi. Siswa masih malu bertanya kepada teman sekelompoknya apabila ada yang belum paham. Beberapa siswa menggunakan kegiatan diskusi kelompok untuk mengobrol dengan temannya. Pada saat kegiatan presentasi siswa masih kurang aktif dalam menanggapi hasil presentasi. Tahapan dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi TTW yang masih perlu diperbaiki yaitu tahap presentasi kelas, dan tahap belajar kelompok (talk). Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa kedua aktifitas tersebut belum berjalan secara optimal karena terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya:
	Pada saat kerja kelompok, kerjasama antar anggota kelompok masih kurang. Siswa masih malu bertanya kepada guru maupun teman sekelompoknya. Bahkan ada beberapa siswa yang diam, atau mengobrol dengan temannya saat diskusi kelompok. 
	Strategi pembelajaran yang dipakai yang dipakai dirasakan masih baru bagi siswa, sehingga siswa masih beradaptasi. Siswa tidak terbiasa dengan kegiatan diskusi kelompok. 

Pada saat presentasi siswa masih kurang aktif dalam menanggapi presentasi.
	Dalam kegiatan tes, siswa kurang teliti dalam melakukan perhitungan dengan benar, hal itu berhubungan dengan kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Siswa sudah bisa mengidentifikasi masalah dengan baik tetapi kemampuan siswa pada menafsirkan solusi masih kurang, hal ini terlihat dari hasil pekerjaan siswa masih banyak yang salah dalam menafsirkan solusi. Beberapa dari siswa bahkan tidak dapat menafsirkan solusi.
	Manajemen waktu pelaksanaan pembelajaran masih kurang, alokasi waktu tidak tepat sesuai RPP, sehingga sebagian kegiatan dalam kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul, kemudian peneliti beserta guru merencanakan langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan dalam siklus II, yaitu:
	Guru memberikan pengawasan yang lebih pada kelompok yang tidak ikut berdiskusi dalam pembelajaran maupun yang mengobrol dengan temannya. 

Guru memberikan bimbingan yang merata kepada setiap kelompok sehingga jika ada kesulitan siswa dapat bertanya kepada guru, selain itu guru juga memberikan dorongan kepada siswa untuk bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan masalah.
	Guru memberitahukan bahwa kekompakan dan keseriusan dalam berdiskusi serta saat presentasi juga termasuk dalam unsur penilaian, dimaksudkan agar siswa tidak lagi bergurau dan membuang waktu percuma, sehingga kesimpulan dari pembelajaran dapat disampaikan. 
Diberitahukan pada siswa bahwa setiap langkah dalam menyelesaikan masalah akan diberikan penilaian. Penulisan diketahui, ditanyakan, langkah perencanaan pemecahan masalah secara sistematis, ada tidak kesesuaian antara rencana pemecahan masalah dengan penyelesaiaannya, serta memberikan kesimpulan terhadap masalah yang diberikan, akan diberikan nilai atau skor, tidak hanya jawaban akhirnya saja, sehingga siswa lebih teliti lagi dalam mengerjakan.
Guru harus tegas dalam menetapkan alokasi waktu dalam pembelajaran sesuai RPP, sehingga diharapkan pelaksanaan pembelajaran mulai terarah sesuai dengan RPP. 

Kegiatan Siklus II
Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, dengan alokasi waktu masing-masing 2 x 40 menit. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada siklus II seperti pada siklus I dengan perbaikan sesuai hasil refleksi dari siklus I.  Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut:
Tahap Perencanaan
Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan pada siklus I, pada siklus II telah dibuat beberapa perbaikan tindakan untuk menutup kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran pada siklus I yaitu :
	Guru memberikan pengawasan yang lebih pada kelompok yang tidak ikut berdiskusi dalam pembelajaran maupun yang mengobrol dengan temannya. 

Guru memberikan bimbingan yang merata kepada setiap kelompok sehingga jika ada kesulitan siswa dapat bertanya kepada guru, selain itu guru juga memberikan dorongan kepada siswa untuk bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan masalah.
	Guru memberitahukan bahwa kekompakan dan keseriusan dalam berdiskusi serta saat presentasi juga termasuk dalam unsur penilaian, dimaksudkan agar siswa tidak lagi bergurau dan membuang waktu percuma, sehingga kesimpulan dari pembelajaran dapat disampaikan.
	Diberitahukan pada siswa bahwa setiap langkah dalam menyelesaikan masalah akan diberikan penilaian. Penulisan diketahui, ditanyakan, langkah perencanaan pemecahan masalah secara sistematis, ada tidak kesesuaian antara rencana pemecahan masalah dengan penyelesaiaannya, serta memberikan kesimpulan terhadap masalah yang diberikan, akan diberikan nilai atau skor, tidak hanya jawaban akhirnya saja, sehingga siswa lebih teliti lagi dalam mengerjakan. 
	Guru harus tegas dalam menetapkan alokasi waktu dalam pembelajaran sesuai RPP, sehingga diharapkan pelaksanaan pembelajaran mulai terarah sesuai dengan RPP. 



Tahap Pelaksanaan dan Observasi Tindakan
Pendahuluan
Pada pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Mei 2009. Sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu guru mengecek kesiapan siswa dan menyiapkan alat serta media pembelajaran. Materi pada pertemuan pertama di siklus II ini adalah menentukan rumus luas dan keliling jajargenjang. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yaitu menentukan luas dan keliling jajargenjang serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Setelah menyampaikan apersepsi guru mengingatkan kembali tehnik pembelajaran dengan strategi TTW. Guru memberikan motivasi agar siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Guru membagi siswa menjadi 11 kelompok kecil yang terdiri dari 3 siswa. Anggota kelompok pada pertemuan ini sama dengan anggota kelompok pada pertemuan sebelumnya.
Pada pertemuan kedua siklus ke II materi yang diajarkan adalah menentukan rumus luas dan keliling belah ketupat. Sebelum guru menyampaikan materi terlebih dahulu menyiapkan alat dan media pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yaitu menentukan luas dan keliling belah ketupat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Guru memberikan apersepi dan memotivasi siswa agar aktif dalam pembelajaran. 
Kegiatan Inti
Think
Sebelum tahap ini dimulai, guru membagikan LKS 3 pada kepada masing-masing siswa. Pada tahap ini siswa diharapkan dapat menuangkan ide-idenya dan menentukan strategi penyelesaian atas permasalahan yang diberikan. Seperti pertemuan sebelumnya, pada pertemuan pertama siklus ke II, tahap think berjalan lancar, siswa tenang dan tidak ribut seperti pertemuan sebelumnya. Sebagian besar siswa sudah mampu menuangkan ide nya ke dalam catatan kecil. Berikut contoh catatan kecil siswa pada pertemuan pertama siklus ke II :
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Gambar 15. Contoh catatan kecil siswa pada soal no.1 LKS 3 materi jajargenjang
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Gambar 16. Contoh catatan kecil siswa
pada soal no. 2 LKS 3

Pada pertemuan kedua siklus ke II, tahap think juga berjalan lancar. Banyak siswa yang telah mampu membuat langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan yang diajukan dan memahami maksud dari setiap pertanyaan. Siswa juga telah mampu menuangkan ide-ide nya ke dalam bentuk catatan kecil. Suasana pada saat think terlihat tenang. Berikut contoh catatan kecil yang di tulis oleh siswa:
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Gambar 17. Contoh catatan kecil siswa pada pertemuan kedua siklus II
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Gambar 18. Contoh catatan kecil siswa soal no. 2 LKS 4
Talk 
Setelah tahap think, mereka mendiskusikan hasil catatannya (talk). Selama proses diskusi berlangsung, guru dan peneliti berkeliling mendatangi tiap-tiap kelompok mengontrol jalannya diskusi. 
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Gambar 19.  Salah satu siswa bertanya kepada peneliti
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Pada pertemuan pertama siklus ke II tahap talk dengan alokasi waktu 30 menit, siswa berdiskusi dengan anggota kelompok nya masing-masing. Diskusi pada pertemuan kali ini berjalan lancar. Dalam kegiatan diskusi siswa terlihat lebih aktif dalam pembelajaran. Ada beberapa siswa yang saling menukar ide  atau gagasan dalam kelompoknya masing-masing. Jika ada teman satu kelompoknya belum paham, mereka saling membantu. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa pada tahap talk pertemuan pertama siklus ke I:
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Gambar 20. Contoh hasil pekerjaan siswa pada soal no.1 LKS 3
 Jawaban 1		Jawaban  2zX.jpg

        sda.jpg


file_43.wmf

file_44.wmf





Gambar 21. Contoh hasil pekerjaan siswa
pada soal no.2 LKS 3

Pada pertemuan kedua siklus II, siswa juga lebih bersemangat dan terlihat lebih aktif saat tahap talk ini. Sebagian besar siswa sudah terbiasa dan mampu berdiskusi saling bertukar ide/gagasan dengan teman sekelompoknya Sehingga tahap talk berjalan dengan lancar. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa pada tahap talk pertemuan kedua siklus ke II:
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Gambar 22. Contoh hasil pekerjaan siswa
pada soal no. 1 LKS 4
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Gambar 23. Contoh hasil pekerjaan siswa
pada soal no.2 LKS 4


Write
Pada tahap write, siswa menuliskan kembali jawaban atas permasalahan yang diberikan pada LKS 3 maupun LKS 4 secara individu. Hasil diskusi kemudian ditulis dengan baik oleh siswa. Walaupun sudah dilakukan diskusi kelompok, tetapi masih juga ditemukan siswa yang hanya sekedar menyontek pekerjaan temannya. Tahap write berjalan dengan lancar. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa pada tahap write siklus ke II.
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Gambar 24. Contoh hasil pekerjaan siswa pada saat write pertemuan pertama siklus ke II

Presentasi
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Siklus II pada pertemuan pertama dan kedua berjalan lancar. Guru membimbing jalannya presentasi. Presentasi pada siklus II ini terlihat lebih aktif, walaupun belum semua siswa menanggapi hasil presentasi, namun banyak siswa yang menanggapi hasil presentasi.



Gambar 25.  Siswa sedang menuliskan hasil diskusi

Kuis
Pada pertemuan pertama siklus II pelaksanaan kuis berjalan dengan lancar dan tenang. Walaupun ada siswa yang masih menyontek temannya. Guru mengingatkan kembali kepada siswa bahwa kuis di kerjakan secara individu dan tidak berdiskusi dengan temannya. Pada saat siswa mengerjakan kuis tak lupa guru mengingatkan kembali bahwa untuk mengerjakannya harus memakai langkah – langkah penyelesaiannya.
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Gambar 26. Siswa sedang mengerjakan kuis
Penutup
Pada setiap akhir pertemuan, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang dipelajari, dan guru mengingatkan pada siswa untuk selalu belajar di rumah. Guru mengingatkan bahwa pada pertemuan selanjutnya akan diadakan tes akhir siklus II.




Data Hasil Tes, Observasi Siklus II, dan Angket
Data Hasil Tes
Pada akhir siklus II dilaksanakan tes yaitu pada tanggal Senin, 1 Juni 2009 pukul 09.15 – 10.35 WIB. Materi pada tes siklus II adalah jajargenjang dan belah ketupat. Bentuk soal berupa uraian sebanyak 4 butir soal pemecahan masalah. Tes diikuti oleh 32 siswa, ada satu siswa yang tidak hadir karena sakit. Sebelum mengerjakan tes, guru mengingatkan siswa agar mengerjakan tes secara individu. Guru tidak lupa mengingatkan kepada siswa untuk mengerjakan tes menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang lengkap.
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Gambar 27. Siswa sedang konsentrasi mengerjakan soal tes
Dari hasil tes siklus II, sebagian besar siswa telah menuliskan langkah pemecahan masalah yang lengkap yaitu siswa terlebih dahulu mengidentifikasi masalah dengan menuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan, merencanakan penyelesaian masalah, kemudian menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Langkah terakhir yaitu menafsirkan solusinya.
    Jawaban siswa 1             Jawaban siswa 2        jajar genjang.jpg
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Hal ini dikarenakan guru telah membiasakan siswa untuk menuliskan langkah penyelesaian masalah, khususnya masalah yang berbentuk uraian. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa pada tes akhir siklus ke II:





Gambar 28. Hasil pekerjaan siswa pada saat tes akhir siklus II

Pada tes akhir siklus II ini di peroleh nilai rata-rata hasil tes 74,87 dengan kategori  baik. Nilai tertinggi pada tes siklus II adalah 94, dan nilai terendah 52. Berikut hasil dari nilai tes siklus II:
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Gambar 29. Grafik nilai tes siklus II	

Untuk persentase nilai rata-rata setiap aspek kemampuan pemecahan masalah matematika siswa  pada tes siklus II dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 11. Persentase Nilai Rata-rata Setiap Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa pada Tes Siklus II
No
Aspek kemampuan Pemecahan Masalah
Siklus II


Persentase
Kualifikasi
1.
Kemampuan mengidentifikasi masalah
95,43%

 Sangat Tinggi
2.
Kemampuan merencanakan penyelesaian masalah
71,16%

Tinggi
3.
Kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana
65,73%

Tinggi
4.
Kemampuan menafsirkan solusi
68,01%

Tinggi

Data Hasil Observasi Siklus II
Berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai rencana dengan baik. Hasil observasi keterlaksanaan pada siklus II dapat dilihat pada lampiran 6.3 halaman 208. 
Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II dikatakan bahwa, aktivitas siswa untuk bertanya kepada guru atau teman sekelompoknya jika ada hal-hal yang belum jelas meningkat dibandingkan pada siklus I. Hampir semua siswa bertanya kepada guru maupun peneliti. Sedangkan aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok dan bekerjasama dengan anggota kelompok juga semakin meningkat. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada lampiran 5.6 hal 187..
Data Hasil Angket
Hasil angket respon siswa pada siklus II adalah sebagai berikut:
Tabel 12. Hasil Angket Respon Siswa Siklus II
Aspek
Persentase Siklus II
Kategori
Kemampuan memecahkan masalah
46,77%
Sedang
Penerapan strategi TTW
62,21%
Sedang
Minat
81,45%
Tinggi

Hasil angket siswa pada siklus II terhadap pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran TTW pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
	Aspek kemampuan pemecahan masalah terhadap pembelajaran dengan strategi TTW yaitu 46,77% dengan kategori sedang.
	Aspek penerapan strategi TTW terhadap pembelajaran yaitu 62,21% dengan kategori sedang.
	 Aspek Minat terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan strategi TTW yaitu 81,45% dengan kategori tinggi.



Refleksi Siklus II
Refleksi dilakukan oleh peneliti dengan guru setelah pelaksanaan pembelajaran pada siklus II berakhir. Dari hasil refleksi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada siklus II telah relatif lebih baik dari pada pelaksanaan pembelajaran siklus I. Tindakan pada siklus II yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil refleksi di siklus I khususnya pada kegiatan diskusi kelompok dapat mengatasi permasalahan di siklus I yaitu belum tingginya kemampuan merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah sesuai rencana dan masih rendahnya kemampuan siswa dalam menafsirkan solusi dari masalah. Refleksi yang dilakukan sekaligus merupakan kegiatan akhir dari rangkaian tindakan yang telah dilakukan. 
Pada pelaksanaannya, tindakan yang dilakukan pada siklus II telah sesuai dengan perbaikan hasil refleksi siklus I. Diskusi kelompok pada siklus II ini lebih efektif daripada siklus I. Siswa sudah mampu menggunakan kesempatan diskusi dengan baik, yaitu dengan saling bertukar pendapat. Siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Apabila ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan tidak segan untuk bertanya kepada anggota kelompok yang sudah paham. Pada saat presentasi siswa lebih aktif dalam menanggapi hasil presentasi dibandingkan pada siklus I.
Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Sentolo  pada siklus II telah mengalami peningkatan. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa ketika tes pada akhir siklus I 59,96 dan 74,87 pada siklus ke II. Persentase skor rata-rata tiap aspek pemecahan masalah siklus II, yaitu a kemampuan mengidentifikasi masalah 95,43% dengan kualifikasi sangat tinggi, b kemampuan merencanakan penyelesaian masalah 71,16% dengan kualifikasi tinggi, c kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana 65,73% dengan kualifikasi tinggi, dan d kemampuan menafsirkan solusinya 68,01% dengan kualifikasi tinggi. 
Berikut grafik peningkatan nilai rata-rata tes dari siklus I ke siklus II: 
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Gambar 30. Grafik Nilai tes siklus I dan siklus II
Peningkatan persentase skor rata-rata tiap aspek pemecahan masalah dari siklus I ke siklus II, yaitu a kemampuan mengidentifikasi masalah dari 77,68% dengan kualifikasi tinggi menjadi 95,43% dengan kualifikasi sangat tinggi, b kemampuan merencanakan penyelesaian masalah dari 56,04% dengan kualifikasi cukup menjadi 71,16% dengan kualifikasi tinggi, c kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana dari 53,42% dengan kualifikasi cukup menjadi 65,73% dengan kualifikasi tinggi, dan d kemampuan menafsirkan solusinya dari 53,49% dengan kualifikasi cukup menjadi 68,01% dengan kualifikasi tinggi.
Peningkatan tersebut diatas telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada BAB III. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Berdasarkan hasil pada siklus II, maka penelitian ini tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya, karena pada siklus II telah sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada BAB III.

Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah
Hasil tes siklus I dan tes siklus II digunakan sebagai tolok ukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Skor nilai tes siklus I dan tes siklus II dapat dilihat pada lampiran 4.2 halaman 169. Berdasarkan indikator keberhasilan pada BAB III, yaitu bahwa rata-rata kelas minimal 70, telah tercapai. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rata-rata hasil tes pada siklus II yaitu sebesar 74,87. Skor rata-rata tes siklus I dan siklus II berdasarkan setiap aspek kemampuan pemecahan masalah disajikan pada tabel berikut:
Tabel 13.  Skor Rata-Rata Tes Siklus I dan Siklus II
No

Aspek kemampuan Pemecahan Masalah

Skor 
maksimal
Skor Rata-Rata



Siklus 
I
Siklus II

Kemampuan mengidentifikasi masalah
24
18,64
22,90
	

Kemampuan merencanakan penyelesaian masalah
32
17,93
22,77
	

Kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana
32
17,09
21,03
	

Kemampuan menafsirkan solusi
12
6,41
8,16

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pada setiap aspek kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut:
	Skor rata-rata kemampuan mengidentifikasi masalah meningkat dari 18,64  menjadi 22,90.

Skor rata-rata kemampuan merencanakan penyelesaian masalah meningkat dari 17,93 menjadi 22,77.
Skor rata-rata kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana meningkat dari 17,09 menjadi 21,03.
Skor rata-rata kemampuan menafsirkan solusi meningkat dari 6,41 menjadi 8,16.
Persentase skor rata-rata tes siklus I dan tes siklus II terhadap skor maksimal tiap aspek kemampuan pemecahan masalah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Persentase Skor Rata-Rata Tes Siklus l dan Siklus II
No
Aspek kemampuan Pemecahan Masalah
Siklus I
Siklus II


Persentase
Kualifikasi
Persentase
Kualifikasi
1.
Kemampuan mengidentifikasi masalah
77,68%

Tinggi
95,43%

 Sangat Tinggi
2.
Kemampuan merencanakan penyelesaian masalah
56,04%


Cukup

71,16%


Tinggi
3.
Kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana
53,42%


Cukup
65,73%


Tinggi
4.
Kemampuan menafsirkan solusi
53,49%

Cukup
68,01%

Tinggi

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan persentase skor rata-rata kelas dalam setiap aspek penilaian kemampuan pemecahan masalah terhadap skor maksimal tiap aspek kemampuan pemecahan masalah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
	Mengidentifikasi masalah

Pada siklus I, rata-rata jumlah siswa yang mampu mengidentifikasi masalah adalah 77,68% dengan kualifikasi tinggi. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 95,43% dengan kualifikasi sangat tinggi.
	Merencanakan penyelesaian masalah

Pada siklus I, rata-rata jumlah siswa yang mampu merencanakan pemecahan masalah adalah 56,04% dengan kualifikasi cukup. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 71,16% dengan kualifikasi tinggi.


	Menyelesaikan masalah sesuai rencana

Pada siklus I, rata-rata jumlah siswa yang mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana adalah 53,42% dengan kualifikasi cukup. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 65,73% dengan kualifikasi tinggi.
	Menafsirkan solusinya

Pada siklus I, rata-rata jumlah siswa yang mampu menarik kesimpulan pemecahan masalah adalah 53,49% dengan kualifikasi cukup. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 68,01% dengan kualifikasi tinggi.
Berdasarkan indikator keberhasilan yang disajikan pada BAB III dan tabel 14. di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus II kemampuan siswa mengidentifikasi masalah, kemampuan siswa merencanakan penyelesaian masalah, kemampuan siswa menyelesaikan masalah dan menafsirkan solusinya sudah memenuhi kriteria keberhasilan.
Selain peningkatan skor pada setiap aspek, skor total kemampuan pemecahan masalah siswa juga meningkat yaitu sebanyak 96,77% dari jumlah siswa yang dapat dilihat pada lampiran 4.3 halaman 170. Sedangkan peningkatan skor setiap aspek kemampuan pemecahan masalah pada setiap siswa dapat dilihat pada lampiran 4.4 halaman 171.
Berdasarkan kriteria kemampuan pemecahan masalah siswa yang disajikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah mengalami peningkatan. Adapun skor rata-rata dan peningkatan skor pada setiap aspek kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah yang disajikan pada lampiran 4.4 dengan hasil sebagai berikut:
	Sebanyak 77,41% dari jumlah siswa mengalami peningkatan pada aspek kemampuan mnegidentifikasi masalah.
	Sebanyak 90,32% dari jumlah siswa mengalami peningkatan pada aspek kemampuan merencanakan penyelesaian masalah.
	Sebanyak 80,64% dari jumlah siswa mengalami peningkatan pada aspek kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana.
	Sebanyak 67,74% dari jumlah siswa mengalami peningkatan pada aspek kemampuan menafsirkan solusinya.


Hasil Angket Respon Siswa
Angket ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari hasil angket siswa diperoleh data sebagai berikut
Tabel 15.  Hasil analisis angket respons siswa
Aspek
Persentase respons positif
Keterangan

Siklus I
Kualifikasi
Siklus II
Kualifikasi

Kemampuan memecahkan masalah
36,29%
Kurang
46,77%
Sedang
Meningkat

Penerapan strategi TTW
59,90%
Sedang
62,21%
Sedang
Meningkat
Minat
79,83%
Tinggi
81,45%
Tinggi
Meningkat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada siklus II ini respons siswa terhadap pembelajaran meningkat dibandingkan dengan siklus I. Analisis angket respons siswa siklus II dapat dilihat pada lampiran 7.4 hal 222.
Pada lembar angket disediakan pesan, kesan, kritik atau saran siswa terhadap pembelajaran matematika yang telah dilakukan. pesan, kesan, kritik atau saran siswa antara lain dapat dilihat pada gambar berikut:
Siswa 1pesan kesan 4.jpg


Siswa 2pesan kesan 2.jpg


Siswa 3pesan kesan 3.jpg
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Gambar 31. Pesan, kesan, kritik dan saran siswa pada angket respon

Hasil Wawancara
Dalam penelitian ini, selain menggunakan data angket juga digunakan data berupa hasil wawancara yang dilakukan baik dengan guru maupun siswa. Wawancara ini untuk mengetahui lebih lanjut tanggapan guru dan siswa tentang penggunaan strategi pembelajaran TTW. Wawancara dilakukan pada akhir pembelajaran atau siklus terakhir. Hasil wawancara dengan beberapa siswa adalah sebagai berikut
Siswa menyukai pembelajaran dengan menggunakan strategi TTW, karena jika ada kesulitan dapat ditanyakan kepada anggota kelompok atau ditanyakan kepada guru maupun peneliti.
	Dalam pembelajaran ini siswa bisa bekerja sama dengan siswa lain sehingga lebih mudah dalam mengerjakan soal.
	Mereka lebih senang belajar dengan diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah LKS.
	Dengan adanya diskusi kelompok membuat siswa lebih akrab dengan teman-temannya.
Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan guru adalah sebagai berikut
	Kemampuan memecahkan masalah matematika siswa meningkat dengan diterapkannya strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW).
	Pembelajaran dengan strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) membuat siswa lebih mudah dalam mempelajari pelajaran matematika terutama dalam memecahkan masalah matematika.

Strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat membantu siswa untuk saling berinteraksi dengan siswa yang lain dan dengan adanya presentasi dapat melatih kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat di depan kelas.
	Hambatan yang dialami guru dalam penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write (TTW) adalah perlu waktu yang cukup untuk persiapan dalam membuat perangkat pembelajaran seperti LKS dan media pembelajaran, serta keterbatasan waktu yang ada dalam pembelajaran.

Pembahasan
Pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi TTW telah dilaksanakan sesuai langkah-langkah pembelajaran pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran meliputi (a) Kegiatan pendahuluan, pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi, (b) Kegiatan inti, meliputi 3 tahapan, think, talk, write dan presentasi, (c) Kegiatan penutup. Setelah penerapan strategi TTW  dalam pembelajaran matematika terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Peningkatan berdasarkan peningkatan kriteria skor tes hasil belajar dari siklus I ke siklus II.
Kegiatan pendahuluan, diawali dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Pada saat apersepsi guru melakukan tanya jawab dengan siswa. Guru mengingatkan siswa pada materi sebelumnya dan menghubungkan antara pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, yang terdiri dari tiga tahap yaitu think, talk, dan write. Pada tahap think pertemuan pertama dan kedua siklus I belum terlaksana dengan baik. Sebagian besar siswa tidak memahami apa yang harus mereka tulis sebagai catatan kecil. Batasan apa yang harus dipenuhi dalam menuliskan catatan kecil. Hal ini dikarenakan siswa baru pertama kali dihadapkan pada pembelajaran  seperti ini.  Pada tahap think pertemuan pertama dan kedua siklus II, siswa sudah mulai paham dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Siswa mampu menuliskan gagasan-gagasannya,  terlepas dari apakah gagasan tersebut benar atau salah. Disini tampak bahwa siswa sudah mulai memahami tugasnya saat tahap think. Hal ini dikarenakan guru telah memberi batasan yang jelas apa yang harus ditulis. 
Tahap talk  secara umum terlihat bahwa sebagian besar siswa sudah cukup baik melakukan aktivitas diskusinya. Pada saat diskusi siklus ke II lebih baik di banding siklus I. Siswa lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Apabila ada yang belum paham siswa bertanya kepada anggota kelompoknya, maupun kepada guru. Siswa saling menukar ide/gagasan untuk menyelesaikan masalah dalam LKS. 
Pada tahap write siswa menuliskan jawaban hasil diskusi secara individu. Pada pertemuan pertama dan kedua siklus I, masih banyak siswa yang menyontek pekerjaan temannya, mereka belum mampu mengkontruksi pengetahuan barunya dengan bahasa mereka sendiri. Sehingga membuat tahap write kurang optimal pada siklus I. Sedangkan pada siklus ke II tahap write ini berjalan dengan baik dan lancar. Siswa sudah mampu menuliskan kembali hasil diskusi secara individu dan mengkontruksi pengetahuan barunya dengan bahasa mereka sendiri.
Pada saat kuis pada siklus I maupun siklus II berjalan lancar walaupun masih terdapat siswa yang menyontek pekerjaan temannya. Pada saat presentasi siklus I pada pertemuan pertama tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang ada. Pada pertemuan kedua di siklus ke I berjalan dengan lancar walau belum optimal dilaksanakan. Sedikit siswa yang menanggapi hasil presentasi. Sedangkan presentasi pada siklus II berjalan dengan baik dibandingkan siklus I. Siswa banyak yang menanggapi hasil dari presentasi kelompok lain. Kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Melalui pembelajaran dengan strategi TTW, aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari aktivitas siswa sebagai berikut :
Persentase mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas pada siklus I sebesar 65,15% dengan kategori baik, menjadi sebesar 78,79% pada siklus II dengan kategori baik. 
Persentase diskusi di dalam kelas pada siklus I sebesar 72,73% dengan kategori baik, menjadi sebesar 87,86% pada siklus II dengan kategori sangat baik.
Persentase bertanya di dalam kelas pada siklus I sebesar 63,63% dengan kategori baik, menjadi sebesar 73,49% pada siklus II dengan kategori baik.
Persentase menjawab pertanyaan di dalam kelas pada siklus I sebesar 69,69% dengan kategori baik, menjadi sebesar 74,25% pada siklus II dengan kategori baik.
Persentase mengkomunikasikan ide/gagasan (mengemukakan pendapat) di dalam kelas pada siklus I sebesar 66,65% dengan kategori baik, menjadi sebesar 71,2 % pada siklus II dengan kategori baik.
Persentase memperhatikan presentasi di dalam kelas pada siklus I sebesar 33,33% dengan kategori kurang, menjadi sebesar 81,82% pada siklus II dengan kategori sangat baik.
	Persentase menanggapi presentasi di dalam kelas pada siklus I sebesar 13,63% dengan kategori kurang, menjadi sebesar 39,39% pada siklus II dengan kategori kurang.
Dalam pelaksanaan pembelajaran siswa dituntut melakukan langkah pemecahan masalah yang benar. Dalam penelitian ini, siswa diarahkan untuk melalukan langkah pemecahan masalah yaitu mengidentifikasi masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan rencana penyelesaian masalah, dan menafsirkan solusinya. Pada tes siklus I beberapa siswa belum lengkap dalam menuliskan langkah penyelesaian. Sedangkan pada siklus II, sebagian besar siswa telah menuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap. Mereka telah mampu mengidentifikasi masalah yang diberikan, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah sesuai rencana, kemudian menafsirkan solusinya.
Pelaksanaan pembelajaran dengan strategi TTW membantu siswa dalam memecahkan masalah. Berdasar hasil tes, nilai rata-rata kelas tes siklus I adalah 59,96 dengan kualifikasi cukup. Pada siklus II meningkat menjadi 74,87 dengan kualifikasi baik. Peningkatan nilai rata-rata kelas tes siklus I ke siklus II sebesar 14,91. 
Peningkatan kriteria skor tes hasil belajar siklus I dan siklus II dilihat dari aspek kemampuan pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut:
	Mengidentifikasi masalah 

Pada siklus I, rata-rata jumlah siswa yang mampu mengidentifikasi masalah adalah 77,68% dengan kualifikasi tinggi. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 95,43% dengan kualifikasi sangat tinggi.
	Merencanakan penyelesaian masalah

Pada siklus I, rata-rata jumlah siswa yang mampu merencanakan pemecahan masalah adalah 56,04% dengan kualifikasi cukup. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 71,16% dengan kualifikasi tinggi.
	Menyelesaikan masalah sesuai rencana

Pada siklus I, rata-rata jumlah siswa yang mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana adalah 53,42% dengan kualifikasi cukup. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 65,73% dengan kualifikasi tinggi.
	Menafsirkan solusinya

Pada siklus I, rata-rata jumlah siswa yang mampu menarik kesimpulan pemecahan masalah adalah 53,49% dengan kualifikasi cukup. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 68,01% dengan kualifikasi tinggi.
	Dari 33 siswa di kelas VII B, ada 2 siswa yang tidak diikutsertakan dalam perhitungan peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika, karena siswa tersebut tidak mengikuti salah satu tes pada tes siklus I atau siklus II.
	Dari hasil angket respons siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Berdasar analisis respons siswa dapat dilihat bahwa siswa merespons baik pembelajaran matematika yang dilakukan dengan menggunakan strategi TTW. Peningkatan respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran TTW dari siklus I ke siklus II adalah sebagai berikut :
	Persentase aspek kemampuan memecahkan masalah siklus I adalah 36,29% dengan kategori kurang dan meningkat pada siklus II sebesar 46,77% dengan kategori sedang.

Persentase aspek penerapan strategi TTW siklus I adalah 59,90% dengan kategori sedang dan meningkat pada siklus II sebesar 62,21% dengan kategori sedang.
	Persentase aspek minat siklus I adalah 79,83% dengan kategori tinggi dan meningkat pada siklus II sebesar 81,45% dengan kategori tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa dapat disimpulkan bahwa siswa menyukai dan merasa senang dengan pembelajaran strategi TTW. Dengan strategi pembelajaran ini siswa merasa lebih akrab dengan teman-temannya, tidak malu bertanya jika ada hal yang belum dimengerti. Menurut mereka dengan diskusi kelompok, belajar matematika terasa lebih mudah dan menyenangkan. Berdasarkan hasil wawancara guru dengan pembelajaran melalui strategi TTW siswa dapat lebih mudah dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. 
Berdasarkan analisis yang diperoleh dari hasil observasi, data angket maupun data hasil wawancara, dan data hasil tes dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar matematika dengan strategi TTW dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan di SMP N 3 Sentolo ini memiliki keterbatasan, antara lain:
	Proses pengamatan dalam penelitian hanya dilakukan oleh dua orang pengamat. Dan pada saat diskusi kelompok terdapat beberapa kelompok yang meminta bimbingan kepada peneliti, sehingga proses pengamatan maupun pencatatan kegiatan agak sedikit terganggu.
	Penelitian tindakan hanya dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu, sehingga peningkatan kemampuan pemecahan masalah melalui strategi TTW belum maksimal.
	Adanya keterbatasan waktu di saat pembelajaran berlangsung.


