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Abstrak—Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu aktifitas 

matematika (doing Math) yang berkaitan erat dengan hakikat matematika itu sendiri, 

oleh karena itu menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam kurikulum 

jurusan matematika di perguruan tinggi. Tujuan dari Penelitian ini adalah 1) 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, 2) meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah Aljabar Matriks, dan 3) mendeskripsikan tanggapan 

mahasiswa terhadap efektifitas metode  pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas menggunakan pendekatan 

kualitatif, data  dianalisis melalui kajian-kajian partisipatif, refleksif, dan kolaboratif. 

Pengembangan dilakukan pada pengumpulan data-data berupa informasi dari 

mahasiswa, dosen, dan setting sosial secara alamiah melalui tiga siklus penelitian 

tindakan kelas. Dengan setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar 

observasi aktifitas komunikasi matematis, hasil belajar, serta angket. Penelitian ini 

dilakukan pada mahasiswa semester 2 Tahun Akademik 2014/2015  di STKIP Garut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada siklus pertama, sebagian mahasiswa 

dan dosen belum terbiasa dengan kondisi metode belajar Think Talk Write (TTW) 

sehinga dilakukan tindakan, siklus kedua sudah mulai memahami metode 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) sedangkan pada siklus ketiga penerapan  

metode  pembelajaran Think Talk Write (TTW) dalam perkuliahan Aljabar Matriks 

dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa, yakni dari cukup aktif menjadi 

sangat aktif, serta dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, yakni sekitar 87,30 

% memperoleh nilai A dan B dan tanggapan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 

tergolong positif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan metode 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa calon guru matematika. 

Kata kunci: Think Talk Write (TTW), komunikasi matematis 

I. PENDAHULUAN 

Menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud no. 49/2014 tentang Standar 

kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu standar kompetensi lulusan yang menyangkut 

pengetahuan yaitu merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu 

secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

Beberapa kendala yang dialami mahasiswa terkait dengan kemampuan komunikasi matematis adalah 

lemahnya kemampuan mahasiswa dalam: a) menjelaskan idea, situasi dan relasi matematika secara lisan 

atau tulisan; b) mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika; c) membaca dengan 

pemahaman suatu representasi matematika tertulis; d) membuat konjektur, menyusun argument, 

merumuskan defenisi dan generalisasi; e) mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragrap 

matematika  dalam bahasa sendiri,  

Kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap kegunaan matematika itu sendiri. Lendquist dan Elliott (1996: 34) menyatakan bahwa 

matematika itu adalah bahasa dan bahasa tersebut sebagai bahasan terbaik dalam komunitasnya, maka 
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mudah dipahami bahwa komunikasi merupakan esensi dari mengajar, belajar dan mengasses matematika. 

Dalam pembelajaran siswa perlu dibiasakan untuk memberikan argumen atas setiap jawabannya serta 

memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh orang lain, sehingga apa yang sedang dipelajari 

menjadi lebih bermakna bagi siswa. 

Salah satu  cara yang  telah dilakukan oleh pengajar terkait dengan kendala tersebut adalah menugasi 

mahasiswa untuk membuat rangkuman materi yang akan dikuliahkan. Namun, upaya ini tampaknya 

kurang berhasil karena hasil yang diperoleh belum sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan oleh  nilai  

Aljabar Matriks pada tahun Akademik 2013/2014, menunjukkan bahwa prosentase mahasiswa yang 

memperoleh nilai cukup dan kurang (nilai C, D) sangat banyak yakni berturut-turut adalah  61,54%, dan 

18,46%  dari 65 orang mahasiswa. Ini berarti, prosentase mahasiswa yang memperoleh nilai A dan B 

sangat kecil dan masih ada mahasiswa yang gagal mengikuti mata kuliah ini.  

Kurang berhasilnya mahasiswa dalam mengikuti perkulihaan ini disebabkan juga kurangnya 

kesadaran mahasiswa untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan dikuliahkan,  hampir tidak  

terdapat mahasiswa  yang bertanya pada dirinya sendiri untuk persiapan pada kuliah berikutnya, 

Mahasiswa belum berani mengungkapkan apa yang telah dibaca/ dikerjakan jika tidak ditugaskan oleh 

dosen serta mahasiswa kurang bisa berkomunikasi dengan teman ataupun dosen.  Menurut Driver R 

(1988), hasil belajar tidak hanya tergantung pada pengalaman belajar, tetapi juga tergantung pada apa 

yang telah dimiliki oleh pebelajar. Jika yang telah dimiliki mahasiswa adalah miskonsepsi, maka 

mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam belajar yang pada akhirnya bermuara  pada rendahnya 

prestasi belajar mereka. 

Selain itu juga, model pembelajaran yang telah diterapkan oleh dosen pengajar selama ini dirasakan 

kurang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Apabila 

dilihat dari  aspek kolaborasi yang terjadi selama ini baik antara mahasiswa dengan dosen maupun 

antarmahasiswa, ternyata proses pembelajaran yang telah berlangsung dapat dikatakan  belum optimal. 

Hal ini akan bermuara pada rendahnya prestasi belajar yang dicapai mahasiswa. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar mereka. Dengan demikian metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) karena metode pembelajaran ini memfasilitasi mahasiswa untuk 

aktif  berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, sehingga proses perkuliahan Aljabar Matriks akan 

menjadi lebih baik, yang tentu saja berdampak pada peningkatan prestasi belajar mahasiswa. Menurut 

(Yamin dan Ansari, 2012: 84) Aktivitas berpikir, berbicara dan menulis ini adalah salah satu bentuk 

aktivitas belajar mengajar yang memberikan peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif.     Adapun 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan tipe TTW menurut Yamin dan 

Ansari (2012:90) adalah sebagai berikut : 1) Dosen membagi teks bacaan berupa Lembar Kerja 

Mahasiswa (LKM) yang memuat situasi masalah dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya, 2). 

Mahasiswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara individual untuk dibawa ke 

forum diskusi (think), 3). Mahasiswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi 

catatan (talk). Dosen berperan sebagai mediator lingkungan belajar, siswa mengkontruksi sendiri 

pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write). 

Dalam pembelajaran ini, peran dosen adalah menyediakan suatu kondisi bagaimana mahasiswa 

mampu belajar secara mandiri, lebih mudah dan efektif, dan tidak hanya menunggu informasi dari dosen. 

Agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu perangkat pembelajaran yang mampu 

mendukung pelaksanaannya. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran 

ini adalah Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) Aljabar Matriks dengan metode pembelajaran Think Talk 

Write (TTW) sehingga tercipta suatu pembelajaran yang kondusif dan mahasiswa berkesempatan 

mengembangkan sendiri pengetahuannya. 

Dengan demikian, metode pembelajaran  tersebut diharapkan mampu mengubah cara belajar 

mahasiswa yang selama ini lebih banyak bersifat menunggu informasi dari dosen ke pembelajaran yang 

bermakna. Dengan terbiasanya mahasiswa belajar secara bermakna dan menemukan sendiri konsep-

konsep materi yang dipelajari, diharapkan prestasi belajar, aktivitas belajar mereka dalam perkuliahan 

Aljabar Matriks khususnya meningkat. Semua ini akan bermuara pada peningkatan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) mahasiswa dan mempercepat masa studi mereka.  

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan suatu penelitian yang difokuskan pada metode 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa, dengan rumusan masalah  sebagai berikut: 

1. Apakah prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah aljabar matriks dapat meningkat dengan metode 

pembelajaran Think Talk Write (TTW)?. 

2. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap metode pembelajaran Think Talk Write (TTW)?. 
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3. Bagaimana aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan aljabar matriksi? 

Adapun tujuan yang  ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar mahasiswa dalam perkuliahan Aljabar Matriks melalui 

metode pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

2. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar mahasiswa dalam perkulihaan  Aljabar Matriks,  

3. Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap penerapan metode pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) dalam perkulihaan  Aljabar Matriks.  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 3 siklus, dengan langkah-

langkah perencanaan, pelaksanaan, observasi & evaluasi serta refleksi. Dalam penelitian ini juga 

dikembangkan perangkat pembelajaran berupa LKM yang disusun oleh dosen.  

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Garut yang 

mengikuti perkuliahan Aljabar Matriks pada semester Genap Tahun Akademik 2013/ 2014 yang 

banyaknya 65 orang.  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi, angket, dan tes. 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang  aktivitas belajar mahasiswa, angket 

digunakan untuk menggali tanggapan mahasiswa terhadap penerapan metode pembelajaran Think Talk 

Write (TTW) dalam perkulihaan  Aljabar Matriks, dan tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar 

mahasiswa. 

Analisis data tentang aktivitas mahasiswa dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan rentangan 

sangat aktif, aktif, cukup aktif, dan kurang aktif. Untuk aktivitas mahasiswa, jika tingkat aktivitas belajar 

mahasiswa pada akhir siklus II lebih baik daripada siklus I, maka dikatakan ada peningkatan aktivitas 

belajar mahasiswa. Prestasi belajar dianalisis secara deskriptif, dengan membandingkan prosentase 

mahasiswa yang memperoleh nilai A, B dan C dengan prosentase mahasiswa yang memperoleh nilai D 

dan E. Data tentang tanggapan mahasiswa dianalisis secara klasikal dengan membandingkan banyaknya 

mahasiswa yang memiliki tanggapan positif dengan mahasiswa yang memberi tanggapan negatif/netral. 

Begitupun untuk siklus III terjadi peningkatan baik untuk prestasi, aktivitas, dan tanggapan mahasiswa 

terhadap penerapan metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

 

Adapun tahapan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa siklus di bawah ini: 

1)  SIKLUS I 

Pertama, Tahap Perencanaan Tindakan, langkah-langkahnya adalah: 

1) penyusunan rancangan metode pembelajaran Think Talk Write (TTW). 

2) penyusunan LKM sesuai dengan materi yang telah diterapkan (Masing-masing siklus terdapat empat 

buah LKM), dan  

3) penyusunan tiga macam instrumen yakni lembar observasi, angket dan tes untuk masing-masing 

siklus.  

Kedua, Pelaksanaan Tindakan, secara operasional langkah-langkahnya adalah: 

1) Pada awal pertemuan disosialisasikan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan pada mahasiswa, 

sumber wajib/  pendamping dan sistem evaluasi yang akan digunakan,  

2) Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen dan beranggotakan 3-4 orang, dan  

3) Dilaksanakan kegiatan metode pembelajaran Think Talk Write (TTW).  Langkah-langkah 

pembelajarannya adalah sebagai berikut.  (a) Tahap 1: Think yaitu mahasiswa diminta membaca teks 

berupa materi ajar/LKM secara individu untuk memikrkan kemungkinan jawaban (strategi 

penyelesaian), membuat catatan kecil tentang ide-ide atau dasar pemikiran tentang materi tersebut, 

dan hal-hal yang tidak dimengerti/dipahami dengan menggunakan bahasanya sendiri kemudian 

dibawa ke forum diskusi,  (b) Tahap 2: Talk  mahasiswa diberi kesempatan untuk membicarakan hasil 

penyelidikannya pada tahap pertama. Pada tahap ini mahasiswa merefleksikan, menyusun, serta 

menguji ide-ide dalam kegiatan kelompok, kemampuan komunikasi mahasiswa akan terlihat pada 

dialognya dalam berdiskusi, baik dalam bertukar ide dengan orang lain maupun refleksi mereka 

sendiri yang diungkapkannya kepada orang lain. (c) Tahap 3: Write,  Mahasiswa untuk menuliskan 

ide-ide yang diperolehnya dari kegiatan pertama dan kedua. Tulisan ini terdiri atas landasan konsep 

yang digunakan, keterkaitan dengan materi sebelumnya, strategi penyelesaian dan solusi yang 

diperoleh. 

Ketiga,  Observasi/ Evaluasi,  langkah-langkah mengobservasi/ mengevaluasi adalah (1) mengamati 

aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran, sebagai dampak dari tindakan yang diberikan,  (2) 

mencatat segala sesuatu yang muncul terkait dengan pelaksanaan tindakan yang diberikan dalam catatan 
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harian,  (3) mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai selama dan setelah pelaksanaan tindakan meliputi:  

tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa, prestasi belajar mahasiswa,  dan tanggapan mahasiswa terhadap 

tindakan yang dilakukan. 

Keempat, Refleksi, pelaksanaan tindakan dilakukan selama tiga bulan yang dibagi menjadi tiga siklus. 

Masing-masing siklus berjalan selama satu bulan. Refleksi dilakukan sebelum, selama, dan sesudah 

tindakan. Refleksi yang dilakukan sebelum tindakan bertujuan untuk menyempurnakan LKM  yang 

disusun agar tahap pemberian tindakan menjadi lebih efektif. Refleksi selama tindakan bertujuan untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan atau keberhasilan yang telah dicapai, agar pada pelaksanaan 

berikutnya dapat lebih optimal. Sedangkan refleksi di akhir siklus bertujuan untuk mengambil kesimpulan 

tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan. 

2)  SIKLUS II 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II pada dasarnya serupa dengan pelaksanaan pada siklus I.  

Perbedaannya hanya pada tingkat kesempurnaan perencanaan/pelaksanaan tindakan. Segala macam 

kendala yang dihadapi pada siklus I diupayakan pemecahan dan perbaikannya pada siklus II. Pelaksanaan 

observasi dan refleksi pada siklus II juga sama dengan siklus I. Setelah dilakukan observasi siklus II, 

diidentifikasi lagi segala permasalahan baru yang diperoleh dari hasil analisis semua data. Perlu dicermati 

apakah masih ada hambatan dan apa penyebabnya. Dari hasil refleksi siklus ini diharapkan pelaksanaan 

perkuliahan Aljabar Matriks dapat ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan begitu juga 

dengan aktivitas belajar mahasiwa.  

3)  SIKLUS III 

Begitu pula untuk pelaksanaan tindakan pada siklus III pada dasarnya serupa dengan pelaksanaan 

pada siklus II. Perbedaannya terdapat lebih untuk menyempurnakan lagi perencanaan/pelaksanaan 

tindakan. Segala macam kendala yang dihadapi pada siklus II diupayakan pemecahan dan perbaikannya 

pada siklus III. Pelaksanaan observasi dan refleksi pada siklus III juga sama dengan siklus II. Setelah 

dilakukan observasi siklus III, diidentifikasi lagi segala permasalahan baru yang diperoleh dari hasil 

analisis semua data. Perlu dicermati apakah masih ada hambatan dan apa penyebabnya. Dari hasil refleksi 

siklus ini diharapkan pelaksanaan perkuliahan Aljabar Matrikslebih baik begitu juga dengan aktivitas 

belajar mahasiwa.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini berupa aktivitas belajar, prestasi belajar, dan tanggapan mahasiswa terhadap 

pembelajaran yang diterapkan. Pada siklus I, skor rerata aktivitas belajar mahasiswa adalah 10,56. 

Menurut kriteria aktiviatas belajar, tingkat aktivitas belajar mahasiswa pada siklus I adalah cukup aktif. 

Prestasi belajar mahasiswa setelah tindakan siklus I adalah 5 orang atau 7,94 % dengan nilai A, 12 

orang atau 19,05% dengan nilai B , 29 orang atau 46,03% dengan nilai C, 13 orang atau 20,63% dengan 

nilai D dan  4 orang atau 6,35 % dengan nilai E. 

Pada siklus II, skor rerata aktivitas mahasiswa adalah 13,75. Menurut kriteria aktiviatas belajar, 

tingkat aktivas belajar mahasiswa adalah aktif. Prestasi belajar pada siklus ini adalah 15 orang atau 23,81 

%  dengan nilai A, 30 orang atau 47,62 % dengan nilai B, 12 orang atau 19,05 %  dengan nilai C dan 6 

orang atau 9,52 % nilai D.  

Pada siklus III, skor rerata aktivitas mahasiswa adalah 15,23. Menurut kriteria aktiviatas belajar, 

tingkat aktivas belajar mahasiswa adalah sangat aktif. Prestasi belajar pada siklus ini adalah 20 orang atau 

31,75 %  dengan nilai A, 35 orang atau 55,55 % dengan nilai B, 8 orang atau 12,70 %  dengan nilai C. 

Tanggapan mahasiswa terhadap model yang diterapkan adalah mahasiswa yang memberikan jawaban 

sangat positif 8 orang, yang memberikan jawaban positif 36 orang dan netral 18  orang. Ini berarti yang 

memberikan jawaban positif lebih banyak daripada yang memberikan jawaban netral. Ini berarti 

tanggapan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan adalah positif. Secara ringkas, 

hasil penelitian di atas disajikan pada tabel 1. 

Dari tabel 1 tampak bahwa pada siklus I aktivitas belajar mahasiswa  tergolong cukup aktif. Hasil 

belajar mahasiswa juga belum maksimal karena hanya 17 orang atau 26,98 % yang mendapat nilai A dan 

B. Dari hasil observasi yang dilakukan, ada beberapa kendala ataupun kekurangan yang dihadapi selama 

proses pembelajaran. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan refleksi pada siklus I. Pada tahap refleksi 

ini, diadakan diskusi dengan dosen terkait untuk membahas dan mengupayakan perbaikan-perbaikan 

terhadap kekurangan-kekurangan tindakan pada siklus I. 
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TABEL 1. RINGKASAN HASIL PENELITIAN PADA SIKLUS I,  SIKLUS II, DAN SIKLUS III 

Siklus Skor Aktivitas Skor Prestasi Belajar 
Tanggapan 

Rerata Kategori A B C D E 

I 10,56 Cukup aktif 5 

(7,94%) 

12 

(19,05%) 

29 

(46,03%) 

13 

(20,63%) 

4 

(6,35%) 

- 

II 13,75 Aktif 15 

(23,81%) 

30 

(47,62%) 

12 

(19,05%) 

6 

(9,52%) 

- - 

III 15,23 Sangat 

Aktif 

20 

(31,75%) 

35 

(55,55%) 

8 

(12,70%) 

- 

 

- Positif 

  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, disepakati untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada siklus 

II dengan cara sebagai berikut. Pertama, kurang semangatnya  mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan 

ataupun mengungkapkan gagasan yang mungkin disebabkan belum terbiasanya mahasiswa diberi 

kesempatan untuk bertanya dalam perkuliahan, diperbaiki dengan cara memberikan bonus nilai untuk 

mahasiswa yang berani bertanya ataupun menyampaikan pendapat serta menyarankan kepada mahasiswa, 

jika malu pada dosen, agar bertanya pada tutor  ataupun menggunakan kesempatan pada saat diskusi 

kelompok untuk bertanya dengan temannya.  

Kedua, belum optimalnya diskusi yang dilakukan mahasiswa baik internal maupun dengan kelompok 

lain, yang mungkin disebabkan mahasiswa masih malu  menunjukkan kemampuannya secara optimal, 

ditindaklanjuti dengan mengingatkan bahwa setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab pada 

anggota kelompoknya. Jika ada anggota kelompok yang belum mengerti, hal itu  akan berdampak pada 

nilai kelompoknya jika kebetulan mahasiswa yang kurang mengerti tersebut ditunjuk dosen untuk 

presentasi. Karena itu, mahasiswa yang kurang aktif ataupun kemampuannya kurang dapat memanfaatkan 

temannya ataupun tutor untuk bertanya secara optimal.  

Ketiga, untuk mengetahui mahasiswa mana yang kurang mengerti atau sering salah konsep, pada 

akhir setiap topik diberikan kuis, sehingga kekurangmengertian mahasiswa dalam memahami konsep 

dapat diatasi lebih awal. Setelah kuis, diberikan penjelasan kembali khususnya untuk konsep-konsep yang 

kurang dipahami mahasiswa dan menunjukkan pada bagian-bagian mana mahasiswa mengalami 

kekeliruan/ miskonsepsi. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat menutupi kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada siklus I. Perbaikan ini akan diimplementasikan pada tindakan siklus II. 

Begitu pun untuk kekurangan pada siklus II perbaikannya akan dilaksanakan pada tindakan siklus III.  

Berdasarkan implementasi rancangan tindakan pada siklus II yang merupakan perbaikan tindakan 

siklus I, dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh pada siklus II cukup baik dari  siklus I. Hal ini dapat 

diketahui dari deskripsi data pada siklus II.  Pertama, aktivitas belajar mahasiswa tergolong aktif dengan 

rerata skor sebesar 13,75. Hal ini berarti aktivitas belajar mahasiswa meningkat dari segi kuantitas dan 

kualitas. Ketiga, prestasi belajar mahasiswa meningkat karena pencapaian nilai A dan B  mencapai 

sebesar 71,43 % dan sebesar  28,575 % memperoleh nilai C dan D. Penelitian pada siklus II sudah 

memberikan hasil yang  optimal. 

Sedangkan Berdasarkan implementasi rancangan tindakan pada siklus III yang merupakan perbaikan 

tindakan siklus II, dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh pada siklus III lebih baik dari  siklus II. Hal 

ini dapat diketahui dari deskripsi data pada siklus III.  Pertama, aktivitas belajar mahasiswa tergolong 

aktif dengan rerata skor sebesar 15,23. Hal ini berarti aktivitas belajar mahasiswa meningkat sangat baik. 

Ketiga, prestasi belajar mahasiswa meningkat karena pencapaian nilai A dan B  mencapai sebesar 87,30 

% dan sebesar  12,70 % memperoleh nilai C. Dengan demikian penelitian pada siklus III sudah 

memberikan hasil yang  lebih optimal. 

Tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan positif. Ini menandakan bahwa 

penerapan metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, tetapi juga dapat menciptakan kegairahan belajar bagi mahasiswa. Mahasiswa yang semula 

kurang mempersiapkan diri sebelum perkuliahan menjadi begitu antusias untuk menyiapkan diri baik 

dalam menyelesaikan tugas maupun dalam menyiapkan jawaban-jawaban yang mungkin muncul selama 

diskusi atau tampil di depan kelas, karena umumnya mahasiswa ingin tampil optimal. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Silver and Smith (1996: 21) yang menyatakan bahwa peranan dan tugas guru dalam 

usaha mengefektifkan penggunaan metode pembelajaran Think Talk Write (TTW)  adalah mengajukan 

dan menyediakan tugas yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif berpikir, mendorong dan 

menyimak ide-ide yang dikemukakan siswa secara lisan dan tertulis dengan hati-hati, dengan 

mempertimbangkan dan memberi informasi terhadap apa yang digali siswa dalam diskusi, serta 

memonitor, menilai dan mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Tugas yang disiapkan 
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diharapkan dapat menjadi pemicu siswa untuk bekerja secara aktif, seperti soal-soal yang memiliki 

jawaban divergen atau open-ended task.  

Penelitian yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil karena efektivitas pembelajaran dan semua 

indikator keberhasilan dipenuhi, melampaui target yang telah ditetapkan. Di samping keberhasilan di atas, 

ada kendala mengenai pelaksanaan pembelajaran model ini terutama berkaitan dengan kesabaran dosen 

dalam mendengarkan pendapat ataupun pada saat mahasiswa mengajukan pertanyan-pertanyaan  dalam 

perkulihaan Aljabar Matriks. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Penerapan metode pembelajaran Thnk Talk Write (TTW) dapat meningkatkan aktivitas belajar 

mahasiswa dalam perkuliahan Aljabar Matriks. Secara kuantiatif dan kualitatif aktivitas belajar 

mahasiswa meningkat yakni dari cukup aktif pada siklus I, aktif pada siklus II, dan sangat aktif pada 

siklus III.  

2) Penerapan metode pembelajaran Thnk Talk Write (TTW) dapat meningkatkan aktivitas belajar 

mahasiswa dalam perkuliahan Aljabar Matriks dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, yakni 

dari 26,98 % yang memperoleh nilai A dan B pada siklus I menjadi 71,43 % pada siklus II. Sedangkan 

pada siklus III menjadi 87, 30%. Di samping itu, banyaknya mahasiswa yang lulus atau memperoleh 

nilai minimal C pada siklus III se banyak 8 orang atau 12, 70% sedangkan yang memperoleh nilai  D 

dan E sebesar 0 %.  

3) Tanggapan mahasiswa terhadap penerapan metode pembelajaran  positif. 

 

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan hal-hal berikut ini: 

1) Bagi guru/ dosen yang akan mencoba pembelajaran matematika dengan pembelajaran Think Talk 

Write (TTW) harus memperhatikan kelemahan siswa/ mahasisa dalam membuat catatan kecil tentang 

hal-hal yang akan didiskusikan, mempersiapkan bahan ajar yang relevan untuk menggali potensi 

siswa terhadap  kemampuan matematis yang hin diinginkan, kegiatan pembelajaran harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga peran guru/ dosen benar-benar sebagai fasilisator dan motivator sehingga 

siswa benar-benar menjadi objek sekaligus subjek belajar, siswa dilatih untuk berani mengemukakan 

ide-idenya, melakukan kegiatan try and error  untuk menemukan konsep atau aturan tertentu dan 

kalaupun diperlukan intervensi sifatnya tidak menunjuk langsung pada permasalahan.  

2) Dalam proses pembelajaran guru hendaknya memperhatikan faktor kemampuan siswa. Hal tesebut 

dimaksudkan supaya  guru/dosen  dapat mengukur sejauhmana batasan intervensi yang akan 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga peran guru yang dominan  secara 

perlahan dapat dikurangi. Hal tersebut juga berguna dalam pemilihan bahan ajar yang relevan antara 

bahan ajar untuk siswa/ mahasiswa dengan  kemampuan siswa sehingga dapat berpatisipasi dengan 

aktif.  

3) Untuk mengurangi kelemahan siswa/ mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematik yaitu memberikan penjelasan dan memeriksa kembali jawaban adalah dengan 

membiasakan kegiatan tersebut dalam pembelajaran. Siswa/ mahasiswa selalu diminta memberikan 

penjelasan atas jawabannya. Demikian juga dalam setiap jawaban atas soal siswa/ mahasiswa diajak 

untuk memeriksa kembali jawaban tersebut.  

4) Sedangkan untuk penelitian lebih lanjut, maka disarankan untuk mengaitkannya dengan  kemampuan-

kemampuan matematis yang lainnya seperti kemampuan pemahaman, kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan penalaran, serta kemampuan koneksi matematis. 
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