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Hasil belajar merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 
pembelajaran. Namun, diperoleh fakta bahwa hasil belajar matematika siswa kelas XI IPS SMAN 
8 Padang masih rendah. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penyebabnya 
adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih konvensional, keterlibatan siswa 
dalam proses pembelajaran masih kurang serta kecendrungan siswa menggunakan rumus tanpa 
memahamainya terlebih dahulu. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi dan melibatkan 
partisipasi siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun sendiri 
pengetahuan mereka. Model yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Talk Write. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar 
matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih baik 
daripada hasil belajar matematika siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional di kelas 
XI IPS SMAN 8 Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan 
rancangan Static Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMAN 8 
Padang Tahun Pelajaran 2016/2017. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik random 
sampling, terpilih kelas XI IPS1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPS2 sebagai kelas 
kontrol. Instrumen yang digunakan adalah tes berupa soal esai untuk melihat hasil belajar 
matematika siswa. Analisis data yang digunakan adalah uji U Mann-Whitney. Berdasarkan 
analisis hasil tes hasil belajar matematika siswa, diperoleh rata-rata siswa kelas eksperimen yaitu 
45,24 dan kelas kontrol yaitu 31,80. Hasil uji hipotesis menunjukkan pada taraf nyata α = 0,05 
diperoleh p-value = 0,0052 maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang 
belajar dengan model pembalajaran kooperatif tipe TTW lebih baik daripada hasil belajar 
matematika siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional di kelas XI IPS SMAN 8 
Padang. 


