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ABSTRAK 

MELI SURA TINI, 1143111037, “Penggunaan Permainan Ular Tangga 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar PKn Siswa Kelas V SDN 014745 Mekar 

Mulio  Kec. Sei Balai TA. 2017/2018”. 

 

 Masalah dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi 

belajar PKn siswa kelas VA SDN 014745 Mekar Mulio. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah dengan penggunaan metode permainan dengan 

media ular tangga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PKn materi memahami kebebasan berorganisasi di kelas V SDN 014745 Mekar 

Mulio Kec. Sei Balai TA. 2017/2018. Penelitian ini menggunakan desain PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas). Subjek dalam penelitian ini siswa kelas VA SDN 

014745 Mekar Mulio Kec. Sei Balai TA 2017/2018 dengan jumlah siswa 24. 

Pelaksanaan tindakan dilakukan selama 2 siklus, dimana setiap siklus dilakukan 

dua kali pertemuan. Dalam setiap siklus dilakukan 4 tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu angket dan lembar observasi. 

 

 Hasil penelitian dengan menggunakan permainan ular tangga pada mata 

pelajaran PKn di kelas VA SDN 014745 Mekar Mulia Kec. Sei Balai 

menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa. Dari hasil angket 

motivasi belajar PKn pada siklus I terdapat 18 siswa (75%) termotivasi. Melihat 

hasil dari perolehan persentase motivasi belajar siswa pada siklus I maka perlu 

dilakukan tindak lanjut pada siklus II dengan perolehan siswa yang termotivasi 

sebanyak 22 siswa (91,67%). Selain dilihat dari hasil angket peningkatan motivasi 

belajar siswa juga terlihat pada observasi kegiatan belajar siswa dimana pada 

siklus I Rata-rata klasikal dari pertemuan I dan II diperoleh 68,75% termotivasi,. 

Selanjutnya pada siklus II 83,33% termotivasi. Untuk observasi kegiatan guru 

pada siklus I rata-rata nilai dari pertemuan I dan II pada siklus I yaitu 80,3 

selanjutnya pada siklus II nilai kegiatan guru yaitu sebesar 98,2 

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan permainan ular tangga 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 

memahami kebebasan berorganisasi V SDN 014745 Mekar Mulio Kec. Sei Balai  

TA 2017/2018. Sebagai tindak lanjut maka dalam rangka meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn diharapkan kepada guru dapat merancang 

dan mengembangkan suatu metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa 

untuk belajar, salah satunya menggunakan metode permainan dengganmedia ular 

tangga. 


