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ABSTRAK 

 
ARI PANAMA AMBARITA, NIM. 1143111008. Peningkatan Minat Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Scramble Di Kelas III SD Negeri 104208 Cinta Rakyat Percut Sei Tuan T.A 

2017/2018. 

 
 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat belajar siswa pada 
materi Jenis-Jenis Pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat 
belajar siswa pada materi Jenis-Jenis Pekerjaan dengan menggunakan model 
pembelajaran Scramble. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan tindakan 
model pembelajaran Scramble. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas III-A SD Negeri 104208 Cinta Rakyat Percut Sei Tuan T.A 2017/2018 yang 
berjumlah 25 orang. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, yakni siklus I dan II. 
Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
angket, lembar observasi minat belajar siswa, dan lembar observasi untuk guru. 
 Berdasarkan analisis data sebelum dilakukan tindakan, hasil pemberian 
angket minat belajar siswa kepada 25 orang siswa sebanyak 6 orang siswa yang 
berminat (24%) dan 19 orang siswa yang tidak berminat (76%). Selanjutnya 
dilakukan tindakan siklus I dengan menggunakan model pembelajaran Scramble 
dengan tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 11 orang siswa yang berminat (44%) 
dan 14 orang siswa yang tidak berminat (56%). Hal ini menunjukkan bahwa telah 
terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 20% dari 
keadaan awal. Kemudian dilanjutkan tindakan perbaikan pada siklus II dengan 
tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 22 orang siswa yang berminat (88%) dan 3 
orang siswa yang tidak berminat (12%). Hal ini menunjukkan peningkatan 
keberhasilan yang dapat dilihat dari nilai angket awal, siklus I dan angket siklus II 
sudah mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu ≥ 70%. 

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan model pembelajaran Scramble pada mata pelajaran IPS materi 
Jenis-Jenis Pekerjaan di Kelas III SD Negeri 104208 Cinta Rakyat Percut Sei 
Tuan T.A 2017/2018 dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
  
 
 


