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ABSTRAK 

 

 

Siti Zubaidah. NIM 108313335 “ Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe TGT Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar SIswa Pada 

Pembelajaran IPA Di Kelas IV SD Alwashliyah Pematang Bandar Tahun Ajaran 

2011/2012”. Skripsi. Akultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran IPA materi pokok perubahan lingkungan dan 
pengaruhnya di kelas IV SD Alwashliyah Wonorejo Kec. Pematang Bandar 

Kabupaten Simalungun yang berjumlah 25 orang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team 

Game Tournament) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi pokok perubahan lingkungan dan pengaruhnya di kelas  
IV SD Alwashliyah Pematang Bandar Tahun Ajaran 2011/2012. Pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan melalui 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi 

dan refleksi. Alat pengumpul data menggunakan lembar observasi.  

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, diperoleh 5 siswa untuk 

criteria tinggi atau sebesar 20%, 8 siswa untuk kriteria sedang atau sebesar 32% 
dan 12 siswa untuk kriteria rendah atau sebesar 48% dengan nilai rata-rata 34,34 

atau sebesar 20%. Kemudisn dilaksanakan tindakan pada siklus I dan terjadi 

peningkatan menjadi 3 siswa untuk kriteria sangat tinggi atau sebesar 12%, 10 

siswa utuk criteria tinggi atau sebesar 40%, dan 12 siswa untuk kriteria sedang 

atau sebesar 48% dengan nilai rata-rata 48,60 atau sebesar 52% . Selanjutnya pada 
siklus II terjadi peningkatan signifikan menjadi 21 siswa untuk kriteria sangat 

tinggi atau sebesar 84% dan 4 siswa untuk kriteria tinggi atau sebesar 20% denagn 

nilai rata-rata 71,52 atau 84%. Di siklus II tampak telah terjadi peningkatan hasil 

observasi yang telah mencapai ketuntasan yang telah ditentukan yaitu 75%. 

Berdasar hasil penelitian mulai dari observasi awal observasi siklus I dan 
observasi siklus II terjadi peningkatan yang sangat signifikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar siswa. Atau dengan kata 

lain penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran IPA materi pokok perubahan lingkungan dan 

pengaruhnya di kelas IV SD alwashliyah Pematang Bandar Tahun Ajatan 
2011/2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


