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ABSTRAK 

 TETTY ANDRIANI. SRG, 108313368, Meningkatkan Motivasi Belajar 
IPA Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS ( Think 
Pair Share) Pada Kelas VI SD Negeri 106162 Medan Estate T.A 2011 / 2012, 
Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, 2012. 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis  
apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think 
Pair Share) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi Gerakan 
Bumi dan Bulan di Kelas VI SD Negeri 106162 Medan Estate. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VI B SD Negeri 106162 Medan Estate pada 
tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 21 siswa laki- 
laki dan 19 siswa perempuan. Pelaksanaan Tindakan Kelas ( PTK ) dilakukan 
selama dua siklus. Pada setiap siklus terdapat dua kali pertemuan. Instrumen 
penelitian menggunakan lembar observasi dan angket.  

Melalui hasil angket dapat diketahui motivasi belajar siswa pada kondisi 
awal menunjukkan bahwa skor motivasi belajar siswa yaitu pada kondisi awal 
diperoleh data bahwa dari 40 orang siswa yang memiliki tingkat motivasi rendah 
ada 22 orang siswa, yang mendapat tingkat motivasi sedang ada 12 orang siswa 
dan yang mendapat tingkat motivasi tinggi ada 6 orang siswa. Lalu mengalami 
peningkatan saat dilaksanakan siklus I. Dari hasil angket motivasi belajar siswa 
pada siklus I diperoleh data yang memiliki tingkat motivasi rendah ada 10 orang 
siswa, yang mendapat tingkat motivasi sedang ada 22 orang siswa dan yang 
mendapat tingkat motivasi tinggi ada 8 orang siswa. Dan semakin mengalami 
perubahan setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus I. Pada siklus 
II diperoleh data yang memiliki tingkat motivasi rendah ada 1 orang siswa, yang 
mendapat tingkat motivasi sedang ada 2 orang siswa dan yang mendapat tingkat 
motivasi tinggi ada 37 orang siswa. Kesulitan – kesulitan yang dialami siswa 
masih kurang dalam mengemukakan pendapatnya, siswa lebih banyak diam dalam 
mengikuti pembelajaran dan siswa hanya sekedar tahu dengan materi yang 
diajarkan, sehingga siswa bosan dan tidak termotivasi dalam mengikuti 
pembelajaran. Setelah perbaikan tindakan siklus II diperoleh hasil motivasi 
meningkat menjadi 80,15 % dengan rata – rata angket 88,47 %.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
pada pelajaran IPA dengan materi Gerakan Bumi dan Bulan di kelas VI SD 
Negeri 106162 Medan Estate Tahun Ajaran 2011 / 2012.  

 

 


