
ABSTRAK 

MAULIDAYANI NASUTION, NIM: 1104311041. “Upaya Meningkatkan 
Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Team Games 
Tournament (TGT) Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SD Swasta Pelangi 
Medan T.A. 2012/2013”. 

 Masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IV SD Swasta Pelangi Medan. Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan 
model pembelajaran Team Games Tournament (TGT) pada materi kenampakan 
alam pada siswa kelas IV B SD Swasta Pelangi Medan T.A. 2012//2013 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas IV SD Swasta Pelangi Medan yang berjumlah 20 orang 
siswa dengan jumlah laki-laki 8 orang siswa dan 12 orang siswa perempuan . 
Penelitian ini terdiri dari II siklus, siklus I dan siklus II. Sebelum dilakukan 
tindakan pada siklus I peneliti melakukan observasi yang bertujuan untuk 
mengetahui motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

  Berdasarkan hasil analisi observasi pada saat pratindakan motivasi belajar 
siswa dapat dijelaskan bahwa dari 20 siswa pada siklus I pertemuan I terdapat 
motivasi siswa rendah, sedang dan tinggi.  Dari 20 orang siswa di atas, pada siklus 
I pertemuan 1 ada sebanyak 15 orang siswa atau 75 %, pada siklus I pertemuan 2 
ada sebanyak 10 orang siswa atau 50 %, pada siklus II pertemuan 1 ada sebanyak 
2 orang siswa atau 10 % dan siklus II pertemuan 2, 0 orang siswa atau 0 % yang 
tergolong kriteria motivasi rendah. Dari 20 orang siswa di atas, pada siklus I 
pertemuan 1 ada sebanyak 3 orang siswa atau 15 %, pada siklus I pertemuan 2 ada 
sebanyak 8 orang siswa atau 40 %, pada siklus II pertemuan 1 ada sebanyak 15 
orang siswa atau 75 % dan siklus II pertemuan 2 ada sebanyak 2 orang siswa atau 
10 % yang tergolong kriteria motivasi sedang. Dari 20 orang siswa di atas, pada 
siklus I pertemuan 1 ada sebanyak 2 orang siswa atau 10 %, pada siklus I 
pertemuan 2 ada sebanyak 2 orang siswa atau 10 %, pada siklus II pertemuan 1 
ada sebanyak 3 orang siswa atau 15 % dan  siklus II pertemuan 2 ada sebanyak 18 
orang siswa atau 90 % yang tergolong kriteria motivasi tinggi. 

  Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Model 
Pembelajaran Teaam Games Tournament dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa pada pelajaran IPS khususnya pada materi Kenampakan Alam. Oleh karena 
itu disarankan agar guru mempersiapkan alat dan bahan serta melaksanakan 
model yang tepat yaitu Model Pembelajaran Team Games Tournament pada 
pelajaran IPS agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi 
Kenampakan Alam. 

   

 
 


