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ABSTRAK 

Fatimah Siregar. NIM 1143311019. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran PKn Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Take and Give 

Untuk Kelas V SDN 101772 Tanjung Selamat T.A 2017/2018. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Take and Give pada Mata Pelajaran PKn pada 

materi pokok Menjaga Keutuhan NKRI. 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 101772 Tanjung 

Selamat yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 12 laki-laki dan 13 perempuan. 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus, dan masing-masing siklus dilakukan dalam 

dua kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan terdiri atas 4 tahapan yaitu, 1) 

perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, 4) refleksi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan test dan observasi. Instrumen penelitian 

menggunakan test dan lembar observasi. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar PKn dari jumlah 25 

orang siswa kelas V SDN 101772 Tanjung Selamat pada kondisi awal terdapat 5 

orang siswa yang tuntas dengan persentase 20% dan 20 orang siswa yang belum 

tuntas dengan persentase 80% dengan nilai rata-rata siswa secara klasikal sebesar 

47,00. Selanjutnya dilaksanakan siklus I dengan menggunakan model 

pembelajaran Take and Give, hasil belajar siswa mengalami peningkatan, siswa 

yang mendapatkan nilai tuntas sebanyak 19 orang siswa dengan persentase 76% 

dan 6 orang siswa mendapat nilai tidak tuntas dengan persentase 24% nilai rata-

rata klasikal sebesar 68,4. Dari perolehan siklus I bahwa hasil belajar siswa belum 

sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II dengan menggunakan model 

pembelajaran Take and Give, hasil belajar siswa secara signifikan mengalami 

peningkatan dari yang sebelumnya, terdapat 25 orang siswa yang mendapat nilai 

tuntas dengan persentase 100% dan 0 orang siswa yang mendapat nilai tidak 

tuntas dengan persentase 0% nilai rata-rata siswa secara klasikal sebesar 82. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “ Dengan 

menggunakan model pembelajaran Take and Give dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada Mata Pelajaran PKn pada materi pokok Menjaga Keutuhan 

NKRI untuk Kelas V SDN 101772 Tanjung Selamat”. 
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