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 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa di 

SDN. 060922 Medan Sunggal disebabkan guru masih menggunakan metode 

ceramah, kurangnya pelaksanaan praktikum dan kurang tepatnya 

mengkombinasikan metode sehingga kurang menarik perhatian siswa atau kurang 

termotivasi dalam pembelajaran sains. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode eksperimen 

Pada Mata Pelajaran SAINS di kelas IV SDN 060922 Medan Sunggal Tahun 

Ajaran 2011/2012.  

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian tindakan kelas (PTK) dan Subjek 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 060922 Medan Sunggal yang 

berjumlah 40 orang siswa dengan jumlah laki-laki 16 orang siswa dan 24 orang 

siswa perempuan. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode eksperimen. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi dan angket. 

 Penelitian ini terdiri dari II siklus, siklus I dan siklus II. Kemudian diakhir 

siklus I dan II diberikan pretest I dan II. Berdasarkan analisis hasil angket pada 

Pada siklus I yang memiliki motivasi belajar dengan kategori rendah terdapat 22 

orang siswa (55%), yang memiliki motivasi belajar kategori cukup sebanyak 12 

orang siswa (30%), memiliki motivasi belajar yang tinggi sebanyak 2 orang siswa 

(5%), memiliki motivasi belajar dengan kategori sangat tinggi sebanyak 4 orang 

siswa (10%). Selanjutnya pada siklus II yang memiliki motivasi belajar dengan 

kategori rendah terdapat 2 orang siswa (5%), yang memiliki motivasi belajar 

kategori cukup sebanyak 3 orang siswa (7,5%), memiliki motivasi belajar kategori 

tinggi sebanyak 18 orang siswa (45%), memiliki motivasi belajar dengan kategori 

sangat tingi terdapat 17 orang siswa (42,5%). Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada pelajaran SAINS khususnya pada materi pokok energi bunyi 

(perambatan bunyi pada benda padat, cair dan gas). Oleh karena itu disarankan 

agar guru hendaknya menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran sains 

khususnya pada perambatan bunyi, dan guru hendaknya menggunakan metode 

yang bervariasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran sains. 

 

 

 

 


