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 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa 

khususnya pada materi pokok pecahan dengan menggunakan soal cerita. Sebagai 
Alternatif tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode latihan di 

Kelas IV SDN 101783 Saentis Tahun Ajar 2011 / 2012  

Penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 

siklus dan 4 tahap yaitu dan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi 

dan 1 siklus 2 kali pertemuan. Cara pengambilan data dalam penelitian ini dengan 
mengumpulkan nilai pretes, Siklus I, Siklus II. Subjek dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV sebanyak 40 orang siswa.  

Metode latihan merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan 

stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang agar siswa memiliki respon kuat 

yaitu keterampilan yang lebih tinggi dari pada yang telah dipelajari sebelumnya 
sehingga sesuatu yang dilakukan siswa tersebut dapat dikuasai dengan baik.  

Berdasarkan observasi pada awal tindakan yang dilakukan terhadap 40 

tingkat perubahan motivasi belajar siswa pada awal tidak ditemukan siswa 

memiliki motivasi belajar sangat rendah, sebanyak 20 orang siswa (50%) 

memiliki motivasi belajar rendah, sebanyak 19 orang siswa (47,5%) memiliki 
motivasi belajar yang tinggi dan sebanyak 1 orang siswa (2,5%) yang memiliki 

motivasi belajar sangat tinggi. Berdasarkan gambar di atas maka dapat ketahui 

bahwa dari 40 orang siswa tidak ditemukan siswa yang memiliki motivasi sangat 

rendah (0%), sebanyak 5 orang siswa (12,5%) yang memiliki motivasi rendah, 

sebanyak 33 orang siswa (82,5%) memiliki motivasi tinggi dan sebanyak 2 orang 
siswa (5%) yang memiliki motivasi sangat tinggi. Pada siklus II siswa tidak 

ditemukan siswa yang memiliki motivasi sangat rendah (0%), terdapat 1 orang 

siswa (2,5%) memiliki motivasi belajar rendah, sebanyak 18 orang siswa (45%) 

memiliki motivasi belajar tinggi dan sebanyak 21 orang siswa (52,5%) yang 

memiliki motivasi belajar sangat tinggi. Sedangkan dari data hasil observasi 
aktivitas mengajar guru pada siklus II pertemuan 3 dan 4 yaitu diperoleh nilai 

rata-rata 91,67 dan 93,75 tergolong dengan kategori sangat tinggi dengan bila 

dibandingkan dengan data hasil penelitian pada siklus I maka dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas mengajar guru juga mengalami peningkatan. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
metode latihan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi pecahan 

dalam bentuk soal cerita kelas IV SD Negeri 101783 Saentis T.A 2011/2012. Oleh 

karenanya metode latihan merupakan salah satu alaternatif yang dapat digunakan 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

matematika. 
 

 

 


