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Agnes Magdalena S.  NIM : 071211920598.  “Upaya Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Diskusi Kelompok Kecil Pada 

Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SD Negeri 104221 Desa Hulu Pancurbatu 

Tahun Ajaran 2010/2011”. 
Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah siswa kurang 

termotivasi untuk mempelajari materi masalah sosial dilingkungan setempat dan  

kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam penyampaian materi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode 

diskusi kelompok kecil dapat meningkatkan motivasi belajar s iswa pada pelajaran 
IPS materi masalah sosial dilingkungan setempat di Kelas IV SD Negeri 104221 

Desa Hulu Pancurbatu Tahun Ajaran 2010/2011. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan metode diskusi kelompok kecil untuk meningkatkan motivasi 

belajar IPS siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 104221 
Desa Hulu Pancurbatu yang berjumlah 30 orang siswa. Dengan menggunakan 

desain penelitian model Kemmis dan Mc Taggart yang terbagi dalam 2 siklus, 

setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

refleksi. Masing-masing siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. Alat pengumpul 

data dalam penelitian ini adalah angket dan lembar obervasi. Angket digunakan 
sebagai alat pengukur motivasi belajar siswa dan lembar observasi digunakan 

untuk mengetahui data tentang aktivitas guru dan siswa selama dalam proses 

pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemberian tindakan dengan 

menggunakan metode diskusi kelompok kecil pada siklus I dan siklus II 
diperoleh data siswa pada kondisi awal ada 2 orang siswa yang termotivasi 

dengan baik, pada siklus I meningkat ada 7 orang siswa yang termotivasi dengan 

baik, dan pada siklus II diperoleh data ada 22 orang siswa yang termotivasi 

dengan baik dalam belajar IPS. 

Berdasarkan hasil penelitia tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 
diskusi kelompok kecil dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa 

dapat terliba dengan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian 

pembelajaran IPS dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi masalah sosial di lingkungan 

setempat pada kelas IV SD Negeri 104221 Desa Hulu Pancurbatu Tahun Ajaran 
2010/2011. 

 


