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ABSTRAK 

BAYANGTA KELIAT. NIM. 1104311007, “Upaya Meningkatkan Motivasi 

Belajar IPA Siswa Dengan Model Pembelajaran Teams-Games-Tournament 

(TGT)  Di Kelas IV SD Swasta GKPS Pasar III Namo Rambe Tahun Ajaran 
2011/2012”.  

 Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar IPA Siswa 

Dengan Model Pembelajaran Teams-Games-Tournament ( TGT )  Di Kelas IV 

SD Swasta GKPS Pasar III Namo Rambe Tahun Ajaran 2011/2012”.  

Metode penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK) yang 
dilakukan dalam 2 siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2x pertemuan yang 

masing – masing pertemuan 2 x 35 menit. Jadi dalam 2 siklus ada 4x pertemuan 

dan 140 menit. dalam setiap siklus dilakukan 4 tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Instrumen yang diberikan pada setiap siklus 

yang terdiri dari dari tes Indikator dan Deskriptor  motivasi belajar siswa. 

 Dari hasil yang diperoleh dari lembar observasi dan angket yang diberikan 

kepada 30 orang siswa dari kondisi awal hingga siklus II pertemuan 2 diperoleh 

motivasi belajar siswa terus meningkat pada kriteria motivasi yang tergolong 

rendah, sedang dan tinggi.  Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut : Jumlah 

siswa yang mengalami peningkatan motivasi belajar adalah dari 0% pada kondisi 
awal menjadi 15 orang siswa ( 50% ) pada siklus I pertemuan 1, Jumlah siswa 

yang mengalami peningkatan motivasi belajar adalah dari 15 orang siswa (50%) 

pada siklus I pertemuan 1 menjadi 20 orang siswa (66,7%) pada siklus I 

pertemuan 2, Jumlah siswa yang mengalami peningkatan motivasi belajar adalah 

dari 20 orang siswa (66,7%) pada siklus I pertemuan 2 menjadi 23 orang siswa 
(76,7%) pada siklus II pertemuan 1, Jumlah siswa yang mengalami peningkatan 

motivasi belajar adalah dari 23 orang siswa (76,7%) pada siklus II pertemuan 1 

menjadi 26 orang siswa (86,7%) pada siklus II pertemuan 2. 

Dengan hasil yang diperoleh dari 30 orang siswa dapat dilihat bahwa 

setelah dilakukannya tindakan pada setiap siklus terjadi perubahan tingkat 
motivasi belajar siswa. Ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

teams games tournament (TGT ) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di 

kelas IV SD Swasta GKPS Pasar III Namo Rambe pada Tahun Ajaran 2011/2012 


