
  ii  ABSTRAK  Nurjannah, NIM. 15010104089 “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  
Tipe TGT dengan Menggunakan Media Kartu dalam Meningkatkan Hasil 
Belajar Mata Pelajaran Matematika pada Siswa SD-SMPN Satap 10 Konsel” dibimbing oleh Dr. Abdul Kadir P, M.Pd  Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe TGT pada siswa SD-SMPN Satap 10 Konawe Selatan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD-SMPN Satap 10 Konsel yang berjumlah 18 orang. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dengan tahapan-tahapan kegiatan meliputi: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi (pengamatan), dan refleksi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan secara deskriptif, untuk menghitung nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa dengan indikator keberhasilan 80% siswa mencapai nilai KKM ≥	65.  Hasil penelitian ini ditemukan (1) Penerapan Model TGT dengan Media Kartu pada mata pelajaran Matematika efektif. Hal ini dapat dilihat aktivitas guru pada siklus I dengan nilai sebesar 56,25%, pada siklus II sebesar 83,75%, pada siklus III sebesar 76,25%. Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I sebesar 56,67%, pada siklus II 57 sebesar 95%, pada siklus III sebesar 68,35%. (2) Model Pembelajaran TGT dengan Media Kartu dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa SD-SMPN Satap 10 Konsel. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil belajar sebelum tindakan siklus I dengan nilai rata-rata 47,27 siswa yang mencapai KKM sebesar 22,22%. Setelah tindakan siklus I dengan nilai rata-rata 62,22 siswa yang mencapai KKM sebesar 44,44%. Pada siklus II dengan nilai rata-rata 71,38 siswa yang mencapai KKM sebesar 83,33%. Sedangkan pada siklus III dengan nilai rata-rata 71,94 siswa yang mencapai KKM sebesar 88,88%. Adapun persentase peningkatan dari pra siklus  ke siklus III adalah 66,66%  Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD-SMPN Satap 10 Konawe Selatan.      
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