
ABSTRAK 

 

YUNI ELIDA HARAHAP, NIM: 108313410, “Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Dengan Mengunakan Metode Example Non Example Pada 

Pelajaran IPS Di Kelas V SD Negeri 064959 Medan Area T.A 2011-2012”.  

 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah masalah rendahnya motivasi 

belajar IPS siswa di kelas V SD Negeri 064959 Medan Area. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

metode example non example di kelas V SD Negeri 064959 Medan Area.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam 

penelitian sebanyak 32 orang siswa kelas V SDN 064959 Medan Area terdiri dari 

16 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Pelaksanaan PTK dilakukan dengan 

dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi dan angket. Observasi dilakukan terhadap motivasi 

belajar siswa dan terhadap kegiatan mengajar gur, sedangkan angket digunakan 

terhadap motivasi belajar siswa.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa motivasi belajar siswa 

selama proses belajar mengajar berlangsung menunjukkan adanya peningkatan 

yang baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata motivasi belajar siswa 

untuk tiap siklus. Pada kondisi awal nilai motivasi belajar dari 32 siswa yang 

termotivasi adalah 3 siswa (43,52%), dan nilai pada siklus I 22 siswa yang 

termotivasi yaitu naik menjadi (66,15%), serta terjadi peningkatan yang signifikan 

pada siklus II seluruh siswa termitivasi sebesar (82,01%). Hasil tersebut didapat 

dari nilai rata-rata indikator motivasi belajar, yaitu adanya hasrat dan keinginan 

berhasil pada pelajaran IPS (78,32%), adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar IPS (81,84%), adanya harapan dan cita-cita masa depan dalam pelajaran 

IPS (81,25%), adanya penghargaan dalam belajar IPS (80,27%), adanya kegiatan 

yang menarik dalam pelajaran IPS (79,49%), serta adanya lingkungan belajar 

yang kondusif dalam pelajaran IPS (90,94%). Dengan ketidak tuntasan pada 

indikator motivasi belajar siswa, yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil pada 

pelajaran IPS materi perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Jepang 

(21,68%), adanya dorongan dan kebutuhan belajar IPS (18,16%), adanya harapan 

dan cita-cita masa depan dalam pelajaran IPS (18,75%), adanya penghargaan 

dalam pelajaran IPS (19,73%), adanya kegiatan yang menarik dalam belajar IPS 

(20,51%), dan adanya lingkungan belajar yang kondusif dalam belajar IPS 

(9,06%).           

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode example 

non example dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pokok bahasan 

perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Jepang di kelas V SD 

Negeri 064959 Medan Area”. 

 


