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Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren Gayo Lues. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada pelajaran Sains Kelas IV SD Negeri 2 

Percontohan Blangkejeren Gayo Lues.   

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan  Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada pelajaran Sains dengan tujuan 

meningkatkan minat belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Percontohan 

Blangkejeren Gayo Lues yang berjumlah 28 orang dengan perincian 11 orang 

laki-laki dan 17 orang perempuan. Objek penelitian ini adalah Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada pelajaran Sains dalam meningkatkan 

minat belajar siswa pada materi pokok  Energi Panas dan Bunyi di kelas IV SD 

Negeri 2 Percontohan Blangkejeren Gayo Lues T.A 2012/2013.  

Penelitian ini menggunakan  dua siklus yaitu  siklus I dan Siklus II. Dalam 

siklus I terdapat dua kali pertemuan dan siklus II juga dua kali pertemuan. 

Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I peneliti memberikan kondisi awal untuk 

mengetahui minat belajar siswa pada pelajaran Sains khususnya materi pokok  

Energi Panas dan Bunyi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi dan angket. 

Hasil penelitian yang diperoleh dengan Model Pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) pada saat kondisi awal, siklus I dan Siklus II adalah : pada kondisi 

awal  nilai rata-rata minat belajar siswa tergolong rendah sebanyak 20 orang siswa 

(71.4%), minat belajar siswa tergolong sedang sebanyak 6 orang siswa (21.4%), 

minat belajar siswa tergolong tinggi sebanyak 2 orang siswa (7.2%). Pada siklus I 

minat belajar siswa tergolong rendah sebanyak 7 orang siswa (25%), minat belajar 

siswa tergolong sedang sebanyak 14 orang siswa (50%), minat belajar siswa 

tergolong tinggi sebanyak 7 orang siswa (25%). Pada siklus II minat belajar siswa 

tergolong sedang sebanyak 4 orang siswa (14.3%), minat belajar siswa tergolong 

tinggi sebanyak 24 orang siswa (85.7%), dan pada siklus II tidak ada minat belajar 

siswa yang tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran Sains di kelas IV SD Negeri 2 

Percontohan Blangkejeren Gayo Lues T.A 2012/2013.        


