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ABSTRAK 

 

RINI ARIYATI, NIM 108313290. “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Dengan Menggunakan Pendekatan Inkuiri 

Kelas V SD Negeri 028290 Binjai Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah kurangnya motivas i 

belajar siswa dalam pelajaran Pkn. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa dengan menggunakan pendekatan belajar inkuiri.  

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu “Penelitian Tindakan Kelas”. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 25 siswa, dan yang 

menjadi objek penelitian ini yaitu motivasi yang akan ditingkatkan dengan 

menggunakan pendekatan inkuiri. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 
028290 Kec. Binjai Barat kota Binjai kelas V. Penelitian ini dilaksanakan selama 

tiga bulan yaitu pada bulan April, Mei dan Juni. Variabel dalam penelitian ini 

adalah motivasi belajar siswa dan pendekatan inkuiri. Prosedur penelitian ini 

dilakukan dalam dua siklus mulai dari perencanaan, tindakan, pemantauan dan 

refleksi. Dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar 
observasi dan angket. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kondisi awal yang 

dilakukan terhadap 25 orang siswa memperoleh skor motivasi sebesar 49,8%, 

siklus I 77,2% dan pada siklus II dengan skor motivasi 90,2%. Berdasarkan hasil 

angket motivasi belajar siswa yang dilakukan pada kondisi awal memperoleh skor 
68,72%, siklus I 75% dan pada siklus II dengan skor 90,4%. Dan berdasarkan 

hasil lembar angket motivasi belajar siswa pada kondisi awal memperoleh skor 

sebesar 68, 72%, pada siklus I 77,52% dan pada siklus II 84,64%. 

Berdasarkan hasil penelitiaan melalui lembar observasi dan lembar angket  

motivasi belajar siswa mulai dari kondisi awal, siklus I dan siklus II sudah terjadi 
peningkatan yang signifikan. Hasil observasi untuk guru juga untuk menerapkan 

pendekatan inkuiri juga baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan  pendekatan belajar dapat meningkatkan motivasi belajar Pkn siswa 

pada materi pokok organisasi di lingkungan sekolah di kelas V SD Negeri 028290 

Binjai T.A 2011/2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 


