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ABSTRAK 

 

DESI SILITONGA, NIM : 1123311016, Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe Student Achievement 

Division (STAD) Dalam Pembelajaran IPS Di Kelas V SDN 107402 Saentis 

T.A 2015/2016 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan 

menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas V SD Negeri 107402 Saentis. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPS pokok bahasan Menghargai Jasa Tokoh dalam Mempersiapkan 

Kemerdekaan. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 107402 

Saentis yang berjumlah 33 orang dengan jumlah siswa laki-laki 15 orang dan 

perempuan 18 orang. Penentuan subjek penelitian diperoleh berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dimana saat observasi, hampir seluruh 

siswa tidak memiliki motivasi dalam belajar IPS sehingga peneliti menggunakan 

objek formal dengan menggunakan model pembelajaran Koopeatif Tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD).  

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

dalam 2 siklus, dimana setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan dan masing-

masing pertemuan selama 2 x 25 menit. Dalam setiap siklus akan diberikan 

lembar angket, dan lembar observasi untuk mengukur tingkat motivasi belajar 

siswa.Dari kegiatan pembelajaran dan analisis data penelitian yang diperoleh 

peneliti dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada pokok bahasan Menghargai Jasa Tokoh dalam Mempersiapkan 

Kemerdekaan Di Kelas V SD Negeri 107402 Saentis Tahun Ajaran 2015/ 2016. 

Pada data hasil observasi kegiatan guru pada Siklus I pertemuan 1 dengan rata-

rata rendah 58,30 %, Siklus I pertemuan 2 dengan rata-rata tinggi 73,61 %, Siklus 

II pertemuan 1 dengan rata-rata sangat tinggi  84,72 %, Siklus II pertemuan 2 

dengan rata-rata sangat tinggi 91,66 %. Dari data observasi siswa pada Siklus I 

Pertemuan 1 motivasi belajar siswa rendah dengan rata-rata 50 %, Siklus I 

Pertemuan 2 motivasi belajar siswa tinggi dengan rata-rata 62,5 %, Siklus II 

Pertemuan 1 motivasi belajar siswa tinggi dengan rata-rata 75,09 %, dan Siklus II 

Pertemuan 2 motivasi belajar siswa sangat tinggi dengan rata-rata 84,84 %. Dari 

hasil data yang diperoleh diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya 

dilakukannya tindakan pada siklus terjadi peningkatan motivasi belajar siswa. 

Ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran IPS pokok bahasan Menghargai Jasa Tokoh 

dalam Mempersiapkan Kemerdekaan pada siswa kelas V Negeri 107402 Saentis. 

 


