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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share dengan media 
autograph pada materi persamaan garis lurus di SMP Swasta Ar-Rahman Percut Sei 
Tuan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Objek 
penelitian adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan 
pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan media autograph di kelas VIII SMP Swasta 
Ar-Rahman Percut Sei Tuan. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII yang 
berjumlah 26 orang. Untuk memperoleh data dalam penelitian digunakan tes hasil 
belajar yang berbentuk uraian dan lembar observasi aktivitas guru serta aktivitas 
siswa disetiap pertemuan. 

Setelah data terkumpul dan dilakukan analisis maka diperoleh hasil 
analisisnya : (1) Tes awal diperoleh 6 siswa (23,08%) yang mencapai standar 
minimal ketuntasan belajar  dengan nilai rata-rata hasil belajar 48,54 dengan tingkat 
aktivitas siswa 35% (sangat rendah) (2) Tes hasil belajar di siklus I diperoleh 18 
siswa (69,23 %) mencapai ketuntasan belajar dengan rata-rata 78,02 dengan tingkat 
aktivitas siswa 50,01% (sangat rendah). Maka terjadi peningkatan hasil belajar siswa 
dari sebelum diberi tindakan ke siklus I sebesar 46,15% dan aktivitas belajar siswa 
sebesar 1,47% (3) Tes hasil belajar II diperoleh 23 siswa (88,46%) mencapai standar 
ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 88,15 serta tingkat aktivitas belajar 68,6% 
(sedang). Maka terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II 
sebesar 19,23% dan aktivitas belajar 18,59% (3) Tes hasil belajar di siklus III  
diperoleh 24 siswa (92,31%) mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 82,31 
serta tingkat aktivitas belajar 79,48% (tinggi). Maka terjadi peningkatan hasil belajar 
siswa sebesar 3,45% dan aktivitas siswa sebesar 10,88%. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
kooperatif tipe TPS dengan media autograph dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar persamaan garis lurus kelas VIII SMP Swasta Ar-Rahman Percut Sei Tuan.  


