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ABSTRAK 

NUR AINI DASOPANG, NIM : 108113048, “ Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Pada Pelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Inquiry Training Di Kelas IV SD Negeri 101780 Percut T.A 

2011 / 2012 “. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama penelitian, peneliti 

menemukan masalah - masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar 

berlangung. Adapun masalah masalah yang ditemukan yaitu : rendahnya  motivasi 

belajar siswa pada pelajaran matematika, Rendahnya ketekunan dan keuletan  

belajar siswa , metode yang digunakan kurang bervariasi, siswa kurang 

memberikan perhatian ketika proses belajar mengajar,dan siswa kurang aktif dan 

kreatif dalam pembelajaran. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah pada 

penelitian ini “ Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry 

Training pada pelajaran matematika  materi pokok  penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat  dapat meningkatkan moyivasi belajar siswa di kelas IV SD Negeri 

101780 Percut T.A 2011 / 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk : “ meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika materi pokok penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat di kelas IV SD Negeri 101780 Percut T.A 2011 / 

2012. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD Negeri 101780 Percut  yang berjumlah 30 siswa, terdiri 

atas 18 siswa perempuan dan 12 siswa laki – laki. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meggunakan model 

pembelajaran  Inquiry Training dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika materi pokok penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

di Kelas IV SD Negeri 101780 Percut T.A 2011 / 2012. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh : pada siklus 1 terdapat 25 siswa (83,3%) yang  memiliki 

motivasi belajarrendah, dan 5 siswa (16,6%) memiliki motivasi belajar tinggi , 

dan pada siklus II terjadi peningkatan yaitu : 26 siswa (86,6%)  siswa yang 

termotivasi belajarnya tinggi, dan  berjumlah 4 siswa ( 13,3%) yang motivasi 

belajarnya rendah. 

 Maka, kesimpulannya adalah model pembelajaran Inquiry Training 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk belajar 

Mandiri dan mampu bekerja sama serta meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika. Saran bagi guru kelas IV supaya dapat menggunkan model 

pembelajaran ini pada materi pokok penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat, supaya dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

 

 


