
ABSTRAK 

 

NEVI PUSPITA SARI. NIM 109811100. Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran SAINS kelas IV SD 

Swasta Plus Pelangi T.A 2012/2013”.Skripsi.Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa rendah pada mata pelajaran 

sains. Selanjutnya yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran sains pokok panca indera manusia dengan menggunakan 

metode demonstrasi. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah 

siswa kelas IV SD Swasta Plus Pelangi T.A 2012/2013 yang berjumlah 23 orang siswa, yang 

terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi berupa daftar 

check-list Motivasi siswa dan angket yang berisikan pertanyaan tentang tanggapan-tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran. Instrumen lembar observasi dalam penelitian ini digunakan 

daftar check-list Motivasi siswa dengan indikator sebagai berikut: (a) Tekun menghadapi 

tugas, (b) Ulet menghadapi kesulitan, (c) Minat dalam belajar, (d) Kemandirian dalam 

belajar, (e) Keaktifan dalam belajar, (f) Percaya diri, (g) Kreatif (h) Senang menghadapi 

tantangan,(i) Memanfaatkan waktu untuk belajar,(J) Belajar jadi kesenangan. 

 Pada kondisi awal sebanyak 21 orang siswa ( 91,30 %)  yang belum termotivasi dalam 

belajar, dan sebanyak 2 orang siswa ( 8,69 %) yang termotivasi. Pada siklus I  sebanyak 12 

orang siswa ( 52,17 %) yang belum termotivasi dalam belajar, dan sebanyak 11 orang siswa 

(47,82 %) yang sudah termotivasi dalam belajar. pada siklus II sebanyak 4 orang siswa  

(17,39 %) yang belum termotivasi dalam belajar dan sebanyak 19 orang siswa (82,60 %) 

yang sudah termotivasi dalam belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi 

dapat Meningkatkan Motivasi Belajar siswa kelas IV SD Swasta Plus Pelangi pada pokok 

bahasan panca indera manusia pada Tahun Pelajaran 2012/2013. Disarankan kepada guru 

untuk menggunakan metode demonstrasi ketika proses pembelajaran berlangsung agar siswa 

memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi sehingga tujuan pembelajaran yang 

diinginkan dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


