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 Belajar dapat memberikan suatu perubahan  tingkah laku manusia 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baik dalam aspek pengetahuan, aspek 

keterampilan maupun aspek sikap. Makin banyak usaha belajar yang 
dilakukan, maka makin banyak dan makin baik pula hasil yang diperoleh. 

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam belajar, banyak faktor yang 

menentukan, salah satu diantaranya adalah motivasi belajar.  

 Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah kurangnya 

motivasi belajar siswa dalam pelajaran IPA dengan materi pokok gaya 
sehingga penelitian ini dilaksanakan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe picture and picture, guna meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pelajaran IPA dengan materi pokok gaya. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilaksanakan di SD Negeri 020270 Binjai dengan subjek penelitian ini siswa-
siswi kelas IV SD Negeri 020270 yang berjumlah 24 orang siswa. Penelitian 

tindakan kelas ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture 

and picture dengan tujuan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada materi pokok gaya. 

 Penentuan subjek diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap 
kelas yang diteliti dan berdasarkan pengamatan peneliti dan guru kelas. 

Pelaksanaan PTK dilakukan selama dua siklus dan setiap siklus dilakukan 4 

kali pertemuan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi,  

dan refleksi. Instrument yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

lembar pengamatan (observasi).  
  Dari 24 orang siswa dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa 

pada Siklus I Pertemuan ke-1, dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari Siklus I Pertemuan ke-1 mendapat rata-rata 2,32 dan pada Siklus I 

Pertemuan ke-2 mendapat rata-rata 2,85. Sedangkan pada Siklus II Pertemuan 

ke-1 mendapat rata-rata 3,0 dan pada Siklus II Pertemuan ke-2 mendapat 
rata-rata 3,68 pada indikator untuk menghadapi kesulitan, tekun menghadapi 

tugas, kemandirian dalam belajar tergolong baik, keaktifan dalam kegiatan 

belajar, minat dalam belajar,  kreatif,  senang menghadapi tantangan, dan pada 

minat dalam belajar .  

 Dari hasil yang diperoleh dari 24 orang siswa dapat dilihat bahwa 

setelah dilakukan tindakan pada siklus terjadi peningkatan nilai. Ini dapat 

disimpulkan bahwa dengan pembelajaran kooperatif tipe picture and picture 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi 

pokok gaya di kelas IV SD Negeri 020270 Binjai.  

  


