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ABSTRAK 

SAFARIA UTARI .NIM 1133111066. “Penggunaan Model Tebak Kata 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pelajaran IPS Di Kelas V SD 

Negeri 104208 Cinta Rakyat. Skripsi. Jurusan PPSD. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Medan. 2017. 

 

 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Tebak Kata. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan teknik analisis datanya adalah terdiri dari 2 siklus dengan 4 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD Negeri 104208 Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei 

Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari satu kelas sebanyak 31 orang 

siswa, dimana 14 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Objek dalam penelitian 

ini adalah penggunaan model Tebak kata meningkatkan motivsi belajar siswa 

pada pelajaran IPS Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa 

lembar observasi motivasi belajar siswa. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 31 siswa setelah 

melakukan siklus I  pada mata pelajaran IPS hanya ada 7 siswa yang memiliki 

motivasi belajar dengan nilai rata-rata pada siklus I pertemuan I 59,12, dan siswa 

yang belum termotivasi belajar sebanyak 24 siswa dengan presentase 77,42%  

dengan nilai rata-rata klasikal 22,58%. Pada siklus I pertemuan II ada 22 siswa 

yang memiliki motivasi belajar nilai rata-rata pada siklus I pertemuan II 67,09. 

Dan siswa yang belum termotivasi belajar sebanyak 9 dengan presentase 29,03%  

dengan nilai rata-rata klasikal 70,96%. Pada siklus II pertemuan I ada 26 siswa 

yang memiliki motivasi belajar dengan nilai rata-rata pada siklus II pertemuan I 

79,13. Dan siswa yang belum termotivasi belajar sebanyak 5 siswa dengan 

presentase 16,13% dengan nilai rata-rata klasikal 83,88%. Dan pada siklus II 

pertemuan II motivasi belajar siswa semakin meningkat lagi sesuai dengan 

presentase yang ingin dicapai pada tingkat motivasi belajar siswa yaitu ada 29 

siswa yang memiliki motivasi belajar dengan nilai rata-rata pada siklus II 

pertemuan II 92,19. Dan siswa yang belum termotivasi sebanyak 2 siswa dengan 

prsentase 6,46%  dengan nilai rata-rata klasikal 93,54%. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan model tebak 

kata dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS, materi 

pokok penjajahan Belanda di Indonesia di kelas V SD Negeri 104208 Cinta 

Rakyat. 
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