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ABSTRAK 

IVO LOISARI BUTAR – BUTAR. NIM : 1143111031. Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model  Kooperatife Tipe Pair 

Checks Pada Pelajaran Matematika Kelas V SD Negeri 101771 Tembung T.A 

2017/2018. 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran Matematika.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yang terdiri 

dari 2 siklus yaitu siklus I dan II dimana pada tiap siklus terdiri dari 4 tahapan 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 

siswa/i V
B
 SD Negeri 101771 Tembung  sebanyak  37 orang dengan jumlah laki – 

laki 24 orang dan 13 orang perempuan . Objek penelitian ini adalah penggunaan 

Model pembelajaran Kooperative Tipe  Pair Checks.. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi yakni untuk guru dan 

siswa, angket dan juga dokumentasi. 

Berdasarkan analisis data didapati bahwa, observasi motivasi belajar siswa 

pada siklus I pertemuan I motivasi belajar siswa rendah dengan rata-rata 58,87, 

siklus I pertemuan II motivasi belajar siswa sedang dengan rata-rata 63,34, siklus 

II pertemuan I motivasi belajar siswa tinggi dengan rata-rata 72,30 dan siklus II 

pretemuan II motivasi belajar siswa tinggi dengan rata-rata 82,01. Kemudian rata-

rata angket motivasi belajar pada Pra Siklus sebesar 58,19 dengan kriteria 

motivasi rendah. Hanya  2 orang  atau  5,40%  dari  37 orang yang termotivasi dan 

34 orang atau 94,60 %  dari 37 orang siswa tidak termotivasi. Pada siklus I  rata-

rata hasil angket motivasi belajar adalah 64,81 dengan kriteria motivasi sedang, 

dimana  terdapat 8 atau 21,62% dari 37 orang siswa yang termotivasi, 29 orang 

siswa atau 78,38% dari 37 orang siswa yang tidak termotivasi dan pada Siklus II 

hasil rata-rata angket motivasi belajar adalah 81,16 dengan kriteria motivasi 

sangat tinggi dimana terdapat 34 orang atau 91,89% dari 37 orang siswa 

termotivasi , 3 orang atau 8,11% dari 37 orang siswa yang tidak termotivasi.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Model 

pembelajaran Kooperative tipe Pair Checks dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada Pelajaran  Matematika dengan materi Operasi Hitung Penjumlahan 

dan Pengurangan Pecahan Campuran di kelas V
B
 SD Negeri 101771 Tembung 

T.A 2016 / 2017. 
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