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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran PKn. Proses pembelajaran PKn yang dilakukan guru 

cenderung masih bersifat teacher center dimana guru cenderung mendominasi 

proses pembelajaran dan kurang melibatkan siswa aktif dalam belajar. Penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dengan model 

pembelajaran Take And Give dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn materi Lembaga-lembaga Negara kelas IV SD Negeri 101767 

Tembung.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan model pembelajaran Take And Give. Subjek dalam penelitian ini  

yaitu siswa kelas IV SD Negeri 101767 Tembung yang berjumlah 24 orang siswa, 

yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 14 siswi perempuan. Ada pun alat 

pengumpulan data pada saat penelitian dilakukan yaitu menggunakan lembar 

observasi motivasi belajar siswa dan lembar observasi untuk guru, serta lembar 

angket motivasi belajar siswa yang dilaksanakan dua siklus. 

Hasil data yang diperoleh berupa tabel pada lembar observasi motivasi 

belajar siswa diperoleh pada siklus I pertemuan I diperoleh data bahwa siswa yang 

memiliki motivasi kurang sebanyak 15 orang atau 62,5%, siswa yang memiliki 

motivasi cukup sebanyak 6 orang atau 25%, dan siswa yang memiliki otivasi baik 

sebanyak 3 orang atau 12,5%. Dan pada siklus I pertemuan II diperoleh data 

bahwa siswa yang memiliki motivasi kurang sebanyak 10 orang atau 41,66%, 

siswa yang memiliki motivasi cukup sebanyak 7 orang atau 29,17% , siswa yang 

memiliki motivasi baik sebanyak 6 orag atau 25% dan siswa yang memiliki 

motivasi sangat baik sebanyak 1 orang atau 4,17%. Hasil tersebut perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus II diperoleh data pada siklus II pertemuan I diperoleh data 

bahwa siswa yang memiliki motivasi kurang sebanyak 3 orang atau 12,5%, siswa 

yang memiliki motivasi cukup sebanyak 8 orang atau 33,33%, siswa yang 

memiliki motivasi baik sebanyak 11 orang atau 45,84% dan siswa yang memiliki 

motivasi sangat baik sebanyak 2 orang atau 8,33%. Pada siklus II pertemuan II 

diperoleh data bahwa siswa yang memiliki motivasi cukup sebanyak 2 orang atau 

8,33%, siswa yang memiliki motivasi baik sebanyak 4 orang atau 16,7% dan 

siswa yang memiliki motivasi sangat baik sebanyak 18 orang atau 75%. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Take And Give dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn materi Lembaga-lembaga Negara kelas IV SD Negeri 101767 

Tembung tahun ajaran 2015/2016.  

 
 

 


