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 Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS. Pembelajaran yang dilakukan di kelas masih bersifat 

monoton, tidak bervariasi dan tidak menarik perhatian siswa sehingga siswa 

kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing pada pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri No 

020270 Binjai Timur Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas dan Alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

angket yang diisi oleh siswa. 

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri No 020270 Binjai 

Timur Tahun Ajaran 2011/2012 yang berjumlah 32 orang siswa dengan jumlah 

laki-laki 10 orang dan perempuan 22 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini terdiri dari II siklus, siklus I dan siklus II. Setiap 

siklus terdiri dari empat tahapan diantaranya tahap perencanaan tindakan, tahap 

pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan tindakan (observasi), dan tahap refleksi. 

Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I peneliti melakukan observasi yang 

bertujuan mengetahui motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Kemudian 

diakhir siklus I dan siklus II diberikan postest I dan postest II. 

Berdasarkan analisis hasil observasi pada saat pratindakan tingkat 

perubahan motivasi belajar siswa dapat dijelaskan bahwa dari 32 orang siswa, 

bahwa data motivasi belajar awal siswa sebelum siklus (prasiklus) diperoleh 

tingkat motivasi belajar siswa sebagian besar masih tergolong rendah yaitu 

sebanyak 24 orang siswa (75%), selanjutnya 5 orang siswa (15,62%) memiliki 

motivasi belajar sedang dan 3 orang (9,37%) memiliki motivasi belajar tinggi. 

Pada siklus I terdapat adanya peningkatan 11 orang (34,37%) sudah memiliki 

motivasi yang tinggi dalam belajar, 15 orang (46,87%) memiliki motivasi belajar 

sedang, dan 6 orang (18,75%) masih tergolong kedalam motivasi belajar yang 

rendah. Pada siklus II terdapat adanya peningkatan dalam motivasi belajarnya. 

Terdapat 27 orang siswa (84,37%) sudah termotivasi dalam belajar atau dengan 

kata lain memiliki motivasi belajar yang tinggi, dan 5 orang siswa (15,62%) 

memiliki motivasi belajar pada kategori sedang. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada pelajaran IPS. Dan disarankan agar dalam proses pembelajaran, 

guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing agar siswa tidak bosan dan termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 
 


