
ABSTRAK 

 

GIHARI EKO PRASETYO. NIM : 1101111009 “Meningkatkan Motivasi belajar siswa  

dengan menggunakan model pembelajaran Word Square Pada Pelajaran IPA Kelas IV 

SD Negeri 050660 Stabat Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Masalah dalam penelitian ini adalah “Rendahnya motivasi belajar siswa pada pelajar 

IPA. Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Word Square pada mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 050660 Stabat 

Kec. Stabat. Kab. Langkat. Tahun Ajaran 2013/2014. Yang berjumlah 17 siswa dimana siswa 

laki-laki berjumlah 16 dan perempuan  berjumlah 21 orang. Penentuan subjek berdasarkan 

hasil observasi yang di lakukan peneliti terhadap guru kelas IV. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang di lakukan 

dalam dua siklus, diaman setiap siklus dilakukan 2x pertemuan yang masing-masing terdiri 

dari 35 menit. Dalam setiap siklus dilakukan melaui 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Instrumen yang dilakukan dalam penelitianini yaitu berdasarkan hasil 

angket yang di berikan pada setiap siklus. 

Setelah dilakukannya penelitian  maka didapat hasil observasi pada kondisi awal 

pada 38 siswa yang diteliti ada 4 siswa yang memperoleh hasi cukup dengan persentase 

10,52% dan ada 34 siswa yang memperoleh hasil yang kurang dengan persentase 89,47% 

maka persentase klasikalnya adalah 10,52%. Kemudian pada pertemuan I Siklus I ada 6 

siswa yang mencapai kriteria cukup atau sebesar 15,57% dan ada 32 siswa yang memiliki 

kriteria kurang atau sebesar 84% maka persentase klasikalnya adalah 15,78%. Selanjutnya 

pada pertemuan II Siklus I ada 1 siswa yang mencapai kriteria baik atau sebesar 3,63%, ada 

27 siswa yang memiliki kriteria cukup atau sebesar 71,05% dan ada 10 orang siswa yang 

memiliki kriteria kurang atau sebesar 26,3% maka didapat persentase klasikalnya adalah 

73,68%.  Pada pertemuan I Siklus II ada 3 siswa yang mencapai kriteria sangat baik atau 

sebesar 7,89%, ada 28 siswa yang memiliki kreteria baik atau sekitar 73,68%, ada 2 orang 

siswa yang mencapai kriteria cukup atau sebesar 5,26% dan ada 5 siswa yang mencapai 

kriteria kurang atau sebesar 13,15%. Kemudian pada pertemuan II Siklus I ada 32 siswa yang 

mencapai kriteria sangat baik atau sebesar 84,21%. Ada 4 siswa mencapai kriteria baik atau 

sebeasr 10,52% dan ada 2 siswa yang mencapai kriteria kurang atau sebesar 5,26% 

Dari hasil yang diperoleh dari 38 orang siswa dapat dilihat bahwa setelah 

dilakukannya tindakan pada setiap siklus terjadi peningkatan motivasi belajar siswa. Ini dapat 

di simpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Word Square dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi pokok Struktur dan 

Fungsi Bagian Tumbuhan kelas IV SD Negeri 050660 Stabat Kec. Stabat. 

 

 


