
 

 

ABSTRAK 

 

PUTRI DWI ANGGRAINI, NIM : 1123311054, “Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa  Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Share Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas II
C
 SD Negeri 106164 Sambirejo 

Timur Tahun Ajaran 2015/2016”. 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok 

Perkalian Bilangan Dua Angka menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share. 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SD 

Negeri 106164 Sambirejo Timur Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 25 siswa 

yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah tes dan lembar observasi. Melakukan tahapan yaitu tahapan 

perencanaan, tindakan, refleksi dan evaluasi. Objek penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika materi pokok Perkalian Bilangan Dua Angka. 

Dari hasil analisa data pre test diperoleh nilai rata-rata 47,36 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 16%, nilai pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 64,08 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 60%, nilai pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 76,48 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 88%. Hasil penilaian rencana pembelajaran (APKG 

I) pada siklus I adalah 64,58% dan penilaian pelaksanaan pembelajaram (APKG II) 

siklus I adalah 65%. Hasil penilaian rencana pembelajaran (APKG I) siklus II adalah 

88,54% dan penialaian pelaksanaan pembelajaran (APKG II) siklus II 89,37%.  

Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I adalah 68,75% dan siklus II 

adalah 91,67%.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi pokok 

Perkalian Bilangan Dua Angka di Kelas II
C
 SD Negeri 106164 Sambirejo Timur.  
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 MOTTO  

 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan semuanya akan diminta 

pertanggungjawabannya. 

(Terjemahan Al-Qur’an Surat Al Isro’ ayat : 36) 

 

Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 

sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar. 

(Terjemahan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat: 45) 

 

Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani 

(Ki Hajar Dewantara) 
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