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ABSTRAK 

Mariati S imanjuntak. Nim 071211920054. “Meningkatkan Motivasi Belajar S iswa 

Dengan Menggunakan Media Gambar Pada Pelajaran IPS di Kelas V S D Negeri 

173235 S arulla Desa Parsaoran Nainggolan Tahun Ajaran 2011/2012”.  

 M asalah dalam penelitian ini ialah: 1) Rendahnya motivasi belajar siswa kelas V 

SD Negeri 173235 Sarulla pada pelajaran IPS, 2) Kurangnya penggunaan media, 3) 

M etode yang digunakan guru masih bersifat monoton atau cenderung ceramah, 4) 

Sarana belajar yang kurang lengkap. 

Tujuan dalam .penelitian ini ialah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dengan menggunakan media gambar pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 

perjuangan para tokoh daerah untuk mengusir penjajah Belanda di kelas V SD Negeri 

173235 Sarulla Tahun Ajaran  2011/2012.  

Subjek dalam penelitian in ialah siswa kelas  V SD Negeri 173235 Sarulla yang 

berjumlah 30 orang siswa. Objek dalam penelitian ini adalah tindakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran IPS pokok bahasan perjuangan 

para tokoh daerah untuk mengusir penjajah Belanda.  

Penelitian ini adalah penilitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan/tindakan, 

pengamatan dan refleksi. 

Instrument penelitian menggunakan lembar observasi dan angket. Indikator dari 

lembar observasi ialah tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi 

kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang 

bekerja sendiri, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan 

pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan 

memecahkan soal-soal. 

Dari hasil persentase motivasi belajar siswa pada saat siklus I pertemuan I skor 

motivasi belajar siswa masih termasuk kriteria sangat kurang  yaitu rata-rata 43,08 % 

atau  13 orang siswa. Pada siklus I pertemuan II skor motivasi belajar siswa juga masih 

termasuk kriteria kurang yaitu rata-rata mencapai 59,65% atau 18 orang siswa. Pada 

siklus II pertemuan III skor motivasi belajar siswa naik yaitu rata-rata menjadi 68,29% 

atau 20 orang siswa dan motivasi belajar ini termasuk criteria baik. Pada siklus II 

pertemuan IV skor motivasi belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu rata-rata 

menjadi 80,27% atau 24 siswa dan motivasi belajar ini adalah termasuk criteria 

motivasi belajar sangat baik. Artinya bahwa motivasi belajar siswa sudah meningkat 

dan mencapai tingkat yang diharapkan. 

Hasil penitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa pada pelajan IPS pokok 

bahasan perjuangan para tokoh daerah untuk mengusir penjajah Belanda sudah 

meningkat, siswa juga mengikuti pelajaran dengan penuh semangat dan juga menjadi 

lebih aktif dalam proses pembelajaran. 


