
ABSTRAK 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN (PKN) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL KOOPERATIF 
TIPE THINK PAIR AND SHARE (TPS) DI KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 08 

PADANG BESI KECAMATAN LUBUK KILANGAN. 

OLEH : Ririn Gumela Sari, 2013 : 

Berdasarkan studi pendahuluan wawancara di peroleh informasi bahwa proses dan hasil 
belajar siswa kelas V SDN 08 Padang besi Kecamatan lubuk kilangan dalam pembelajaran PKn 
masih rendah, yang disebabkan  kurang bervariasinya metode dan model yang digunakan dalam 
proses pembelajaran. Penggunaan model kooperatif tipe TPS merupakan salah satu alternative 
untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri atas 4 tindakan 
dalam dua siklus. Penelitian ini menggunakan empat tahap tindakan, yaitu: perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 08 Padang Besi 
Kecamatan Lubuk Kilangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah instrument 
penelitian berupa tes belajar, dan lembar observasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model 
kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan proses dan hasil belajar PKn siswa. Peningkatan hasil 
belajar siswa dapat dilihat pada hasil belajar siswa siklus I adalah 73,8% meningkat pada siklus 
kedua 83,5%. Hasil belajar tersebut didapatkan dari tiga aspek, yaitu : (a) rata-rata skor aspek 
kognitif siswa pada siklus I pertemuan I diperoleh nilai 66,8 dan berada pada kriteria cukup, lalu 
meningkat pada siklus I pertemuan 2 menjadi 72,6 dengan kriteria cukup, selanjutnya nilai 
tersebut meningkat lagi menjadi 78,2 pada siklus II pertemuan I dengan kriteria baik dan terus 
meningkat pada siklus II pertemuan 2 menjadi 92,1 dengan kriteria sangat baik. (b) rata-rata skor 
aspek afektif pada siklus I mendapatkan nilai 77,3 dengan kriteria baik dan meningkat pada 
siklus II dengan nilai 81,7 dengan kriteria masih baik. (c) rata-rata skor pada aspek psikomotor 
pada siklus I mendapatkan nilai 78,6 dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II dengan 
nilai 82 dengan kriteria masih baik. 

 

 


