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Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS pada materi masalah sosial pokok 

bahasan kependudukan dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk  

meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi masalah sosial pokok 
bahasan kependudukan dan kemiskinan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Swasta Puteri Sion Simalingkar yang 

berjumlah 28 orang siswa dengan jumlah laki-laki 8 orang siswa dan 20 orang 

siswa perempuan . Penelitian ini terdiri dari II siklus, siklus I dan siklus II 
yaitu empat tahapan perencanaan, tindakan, observasi, anaisis dan refaksi.  

Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I peneliti melakkan observasi dan 

penyebaran angket yang bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

Dari hasil observasi pada siklus I diperoleh data bahwa 18 siswa ( 64,29 
% ) motivasi belajarnya yang tergolong rendah. 8 siswa ( 28,57 % ) motivasi 

belajarnya yang tergolong sedang. 2 siswa ( 7,14 % ) motivasi belajarnya yang 

tergolong tinggi. Pada siklus II diperoleh data bahwa 10 siswa ( 35,71 % ) 

motivasi belajarnya yang tergolong sedang. 18 siswa ( 64,29 % ) motivasi 

belajarnya yang tergolong tinggi. Dari hasil angket pada siklus I diperoleh 
data bahwa 14  siswa ( 50 % ) motivasi belajarnya yang tergolong rendah. 12 

siswa ( 42,9 % ) motivasi belajarnya yang tergolong sedang. 2 siswa ( 7,1 % ) 

motivasi belajarnya yang tergolong tinggi. Pada siklus II diperoleh data bahwa 

7 siswa ( 25 % ) motivasi belajarnya yang tergolong sedang. 21 siswa ( 75 % ) 

motivasi belajarnya yang tergolong tinggi. Terdapat peningkatan motivasi 
belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Dan dari hasil observasi belajar siswa 

jumlah siswa yang mengalami perubahan yaitu 25 orang dari 28 siswa ( 89,28 

% ).  

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Strategi 

Pembelajaran Kooperatif ( SPK ) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
pada pelajaran IPS khususnya pada materi masalah sosial. Oleh karena itu 

disarankan agar guru mempersiapkan alat dan bahan serta melaksanakan 

strategi yang tepat yaitu Strategi Pembelajaran Kooperatif ( SPK ) pada 

pelajaran IPS agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi 

masalah sosial.  
 

  


