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ABSTRAK 

 

ARMAWATI. NIM: 1142111001. Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heasd Together 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SD Negeri 106811 Bandar Setia. Tahun 

Ajaran 2017/2018. Skripsi. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

NEGERI MEDAN 2018. 

 Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V.A SDN 106811 Bandar Setia yang 

berjumlah 35 siswa, yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 15 siswi perempuan. 

Adapun alat pengumpulan data pada saat penelitian dilakukan yaitu menggunakan 

lembar observasi untuk guru, serta lembar angket minat belajar siswa yang 

dilaksanakan dua siklus.  

 Hasil data yang diperoleh dari angket pada siklus I terdapat peningkatan 

untuk siswa yang tergolong termotivasi sebanyak 9 dengan persentase 25,71% dan 

siswa yang tergolong tidak termotivasi sebanyak 26 siswa dengan persentase 74,29% 

dan pada siklus II mengalami peningkatan untuk siswa yang tergolong termotivasi 

sebanyak 32 siswa dengan persentase 91,43% dan siswa yang tergolong tidak 

termotivasi sebanyak 3 siswa dengan persentase 8,57%. Lembar observasi motivasi 

belajar pada siklus I pertemuan I terdapat 7 siswa yang tergolong termotivasi 20% 

dan 28 siswa yang tergolong tidak termotivasi dengan persentase 80%, pada siklus I 

pertemuan II terdapat 20 siswa yang tergolong termotivasi dengan persentase 57,14% 

dan 15 siswa yang tergolong tidak termotivasi dengan persentase 42,86%. Pada siklus 

II pertemuan I mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya diperoleh data bahwa 

terdapat 29 siswa yang tergolong termotivasi dengan persentase 82,85% dan 6 siswa 

yang tergolong tidak termotivasi dengan persentase 17,15%, dan pada siklus II 

pertemuan II diperoleh data bahwa terdapat 33 siswa yang tergolong termotivasi 

dengan persentase 94,29% dan 2 orang siswa yang tergolong tidak termotivasi 

dengan persentase 5,71%. 

 Dengan demikian maka dapat disimpulkan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya di 

kelas V SD Negeri 106811 Bandar Setia T.A 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 


