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Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS
siswa dengan menerapkan metode think pair share pada materi aktivitas ekonomi
yang memanfaatkan sumber daya alam di kelas IV SD Negeri no. 066431 Jalan
Parkit Raya Satu Kecamatan Medan Denai Tahun Ajaran 2011/2012.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek dalam penelitian ini
adalah siswa-siswi kelas IV yang berjumlah 20 orang siswa dan objek penelitian
ini adalah penerapan metode think pair share dalam upaya meningkatkan hasil
belajar IPS siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar berbentuk
pilihan berganda buatan guru dan peneliti yang diambil dari buku paket serta
lembar observasi untuk merekam peningkatan hasil belajar siswa selama proses
belajar mengajar berlangsung pada saat diterapkan metode pembelajaran think
pair share.
Dari hasil observasi dan tes menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
mengalami peningkatan, yaitu pada siklus I rata-rata ketuntasan siswa mencapai
35% atau hanya 5 orang yang tuntas dalam belajar dan pada siklus II ketuntasan
hasil belajar siswa mencapai 95% (19 orang yang tuntas dalam belajar) atau
mengalami peningkatan sebesar 60%. Dari hasil analisis data diperoleh data tes
sebelum penerapan dengan skor rata-rata 40,50 sedangkan pada saat tes siklus I
skor rata-rata siswa menjadi 59,50 atau terjadi peningkatan sekitar 19 poin. Dan
pada tes siklus II skor rata-rata siswa menjadi 86,00 atau mengalami peningkatan
sekitar 26,5 poin dari siklus I. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan
bahwa aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran baik, terlihat dari
hasil observasi yang mereka tunjukkan selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Pada siklus I diperoleh rata-rata hasil pengamatan aktivitas guru
sebesar 48,21 dan rata-rata hasil pengamatan siswa sebesar 21,15. Dan hasil
pengamatan aktivitas guru pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 78,57
dan hasil pengamatan siswa sebesar 84,61.
Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode think pair share pada materi
aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dapat meningkatkan
hasil belajar siswa. Hal ini berarti bahwa metode pembelajaran ini dapat
digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran IPS.

