
ABSTRAK 

 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Pelajaran IPS Dengan 

Menggunakan Media Gambar Bagi Siswa Kelas IV SD Negeri 105358  

Sekip Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun Pelajaran 

2011/2012 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar sisma dalam 

materi pokok Teknologi produksi,komunikasi dan transportasi di SD Negeri 

105358 Sekip Lubuk PakamAda pun yang mennjadi masalahdalam penelitian ini 

adalah Rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS.Untuk 

mendapatkan pengajaran yang baik bagi guru dalam belajar,guru di tuntut 

memilih dan menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pelajaran sekitar Teknologi Produksi Komunikasi Dan Transprtasi dalam mata 

Pelajaran IPS yaitu gum. menerapkan media gambar di dalam kelas. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 105358 Sekip Lubuk Pakam yang 

berjumlah 38 orang.Objek dalam penelitian ini adalah meningkatkan motivasi 

belajar siswa dengan menggunakan media gambar pada mata pelejaran IPS di 

keles IV SD Negeri 105358 Sekip Lubuk Pakam/.Prosedur ini terdiri dari 4 tahap 

yaitu,perencanaan ,pelaksanaan tindakan,observasi dan refleksi.Alat yang di 

gunakan dalam penggumpulan data adalah berupa lembar observasi dan angket 

terhadap kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung,penelitian ini di 

lakukan dalam dua siklus,masing-masing sikklus di laksanaka dua kali pertemuan. 

Dari hasil analisis data pada siklus ini peroleh rata-rata persentase yang 

masih rendah berkisar 61 %,.Berdasarkan hasil analisis data pada sisklus I 

diperoleh persentase rata-rata yang tergolong rendah,karena tingkat belajar siswa 

masih berkisar anatara76%,75% sampai dengan 86,5%.Dari hasil observasi ,maka 

nilai persentase yang di peroleh adalah 73,6%.Dari nilai dapat diketahu bahwa ada 

peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media gambar pada 

materi Teknologi produksi,komunikasi dan transportasi di kelas IV SD Negeri 

105358 Sekip Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dengan menggunakan media 

gambar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

materi teknologi produksi komunikasi dan transportasi di kelas IV SD Negeri 

105358 Sekip Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun Pelajaran 2011/2012. 


