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ABSTRAK 

 

SYAHRIDA BATUBARA, NIM 1113311052. “Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Melalui Model Pembelajaran Scramble Pada Mata Pelajaran Sains Kelas 

IV SD Negeri 101777 Saentis, Kec. Percut Sei Tuan T.A 2014/2015”. 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan model pembelajaran Scramble. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 101777 Saentis, Kec. 

Percut Sei Tuan pada pelajaran Sains. 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran Sains pada materi pokok perubahan lingkungan, subjek penelitian 

yaitu siswa kelas IV SD Negeri 101777 Saentis, Kec. Percut Sei Tuan yang 

berjumlah 30 orang siswa, yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 14 siswi 

perempuan. Objek dalam penelitian ini merupakan upaya guru dalam menggunakan 

model pembelajaran Scramble untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Sains pada materi pokok perubahan lingkungan. Ada pun alat pengumpulan 

data pada saat penelitian dilakukan yaitu menggunakan lembar observasi motivasi 

belajar siswa dan lembar observasi untuk guru, serta lembar angket motivasi belajar 

siswa yang dilaksanakan dua siklus.  

 Hasil data yang diperoleh berupa tabel pada lembar observasi motivasi belajar 

siswa diperoleh 3,727.916% pada siklus I pertemuan I, 5,437.5% pada siklus I 

pertemuan II. Hasil tersebut perlu dilakukan perbaikan disiklus II diperoleh data 

7,156.25% pada siklus II pertemuan I, 8,718.75% pada siklus II pertemuan II dan 

terjadi peningkatan motivasi. Sedangkan pada lembar angket pada siklus I diperoleh 

data 5,5570.833% hal itu tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan sehingga perlu 

dilakukan perbaikan pada siklus II. Pada siklus II diperoleh data 8,179.166% 

sehingga terjadi peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan lembar 

angket motivasi belajar siswa. Selain itu, nilai hasil observasi guru adalah 65,5% 

pada siklus I pertemuan I, 70% pada siklus I pertemuan II. Pada siklus I ini tidak 

mencapai nilai yang diharapkan, sehingga dilanjutkan pada siklsu II. Pada siklus II 

pertemuan I diperoleh data 96,25%, dan 98,75% pada siklus II pertemuan II, yang 

merupakan peningkatan yang cukup baik untuk aktivitas guru sehingga dikatakan 

berhasil dan mencapai nilai yang diharapkan. 

 Penelitain ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Scramble dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Sains di kelas IV SD Negeri 101777 Saentis, Kec. Percut Sei Tuan Tahun 

Ajaran 2014/2015. Dan disarankan agar guru lebih kreatif lagi dalam pembelajaran 

dan dapat menggunakan model pembelajaran yang baru ketika proses pembelajaran 

berlangsung agar siswa memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi sehingga 

tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. 


