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ABSTRAK 

 

 

MARHEVI : Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dengan menggunakan pendekatan 

kooperatif model think pair share (TPS) di kelas IV SDN 10 Parit 

batu kecamatan tigo nagari kabupaten pasaman. 

 

Penelitian berawal dari kenyataan di SDN 10 Parit Batu dimana siswa 

mengalami kesulitan di dalam pembelajaran PKn ,karena pembelajaran PKn 

selama ini  guru mengajar masih menggunakan cara lama dimana guru dalam 

proses pembelajaran masih bersifat tekstual atau cendrung hafalan dan Guru juga 

kurang menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi dalam pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan.Untuk itu 

diadakanlah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan 

kooperatif model think pair share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran PKn. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah  pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Data penelitian 

berupa informasi tentang proses yang diperoleh dari hasil pengamatan ,dan hasil 

tes proses pembelajaran. Sumber data adalah proses pelaksanaan pembelajaran 

PKn di kelas IV SDN 10 Parit Batu Kec.Tigo Nagari Kab.Pasaman, yang jumlah 

siswanya 22 orang ,terdiri dari 11 orang laki-laki dan 11 orang 

perempuan.Prosedur penelitian dilakukan 1) perencanaan ,2) pelaksanaan ,3) 

pengamatan ,4) refleksi. 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa hasil siklus I pertemuan 1 pada RPP 72 

% ,pelaksanaan dari aspek guru 73 % ,aspek siswa 70 % ,hasil belajar kognitif  62 

% ,afektif 66 % ,Psikomotor 69%. Pada siklus I Pertemuan 2 pada RPP 84% 

,pelaksanaan aspek guru 83% ,aspek siswa 80 % ,hasil belajar kognitif 69 % 

,afektif 74 % ,psikomotor 74%.Pada siklus II pada RPP nilainya 88% 

,pelaksanaan dari aspek guru 90 % ,aspek siswa 87 % ,hasil belajar kognitif 79 % 

,afektif 81 % dan psikomotor 78 %. Kesimpulan yang didapat dari penelitian 

bahwa dengan menggunakan pendekatan kooperatif model think pair share (TPS) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn. 
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