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ABSTRAK 

 
Nina Hastina. NIM. 108313226. Meningkatkan Motivasi Belajar S iswa Pada 

Pelajaran PKn dengan Menggunakan Model Pembelajaran Mind Mapping di 

Kelas IV SD Negeri 104196 Hamparan Perak T.A 2011/2012. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah “rendahnya motivasi belajar 
siswa kelas IV SD Negeri 104196 pada pelajaran PKn”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan motivasi belajar PKn siswa pada materi pokok sistem 

pemerintahan pusat mengenai wewenang dan tugas lembaga negara dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapping di kelas IV SD Negeri 104196 

Hamparan Perak. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 104196 Hamparan Perak yang 

berlokasi di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli 

Serdang. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV dengan jumlah siswa 

27 orang dan objek penelitian ini adalah tindakan sebagai meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam pelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran 
mind mapping . Teknik pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi 

untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa. Adapun teknik analisis data 

dengan memakai analisis data persentase. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi awal, sebelum 

diadakannya tindakan adalah sebanyak 13 orang (52%) tergolong kategori rendah 
motivasi belajarnya, 14 orang (48%) tergolong kategori sedang motivasi 

belajarnya dan yang tergolong tinggi motivasi belajarnya tidak tampak, pada 

siklus I setelah dilakukan tindakan, 27 orang (100%) tergolong sedang motivasi 

belajarnya dan yang tergolong rendah dan tinggi motivasi belajarnya  tidak 

tampak. Sedangkan pada siklus ke II, tidak ada siswa yang motivasi belajarnya 
tergolong rendah, 6 orang (22%) tergolong sedang motivasi belajarnya dan 28 

orang (78%) tergolong tinggi motivasi belajarnya. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pelajaran PKn materi pokok sistem pemerintahan pusat mengenai tugas dan 
wewenang lembaga negara. Hal ini berarti bahwa model pembelajran mind 

mapping dapat digunakan sebagai alternative dalam pembelajaran PKn. 
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