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 Penelitian yang dilakukan di SD Negeri 101777 Saentis dengan tujuan 

untuk membuktikan apakah penerapan model pembelajaran Learning Starts With 

A Question dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran PKn 

dengan sub pokok bahasan Sikap Terhadap Globalisasi di Lingkungan sekitar di 

kelas IV SD Negeri 101777 Saentis kec. Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 

2015/2016. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 101777 

Saentis Kec. Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 30 orang 

siswa. Instrument penelitian menggunakan lembar observasi berupa chek-list 

motivasi siswa.  

 

 Hasil penelitian dari lembar observasi motivasi belajar siswa diketahui 

bahwa pada siklus I pertemuan I diperoleh hanya 1 orang yang termotivasi 

dengan persentase 3,33% dan selebihnya sebanyak 4 orang cukup termotivasi 

dengan persentase 13,33% serta 25 orang masih belum termotivasi dengan 

persentase 83,33%. Pada siklus I pertemuan terjadi peningkatan  yaitu 5 siswa 

telah termotivasi dengan persentase 16,67%, 12 siswa yang cukup termotivasi 

dengan persentase 40% dan sisanya sebanyak 13 siswa masih belum termotivasi 

dengan persentase 43,33%. Setelah peneliti melakukan perbaikan pengajaran 

pada siklus II maka hasil motivasi siswa pun menjadi semakin meningkat yaitu 

pada siklus II pertemuan I sebanyak 3 orang sangat termotivasi dengan 

persentase 10%, 16 siswa yang termotivasi dengan persentase 53,33%, 9 orang 

cukup termotivasi dengan persentase 30% dan selebihnya 2 orang belum 

termotivasi dengan persentase 6,67%. Sedangkan pada siklus II pertemuan II 

sebanyak 14 siswa sangat termotivasi dengan persentase 47% dan selebihnya 16 

siswa dengan persentase 53% termotivasi. Sebagai tindak lanjut dari hasil 

penelitian ini diharapkan kepada guru untuk menerapkan model Learning Starts 

With A Question ketika proses pembelajaran berlangsung agar siswa memiliki 

motivasi dan semangat belajar yang tinggi sehingga tujuan pembelajaran yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik.     

 


