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 Skripsi ini tentang Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Metode 

Discovery Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas V SD Negeri 058103 Parangguam 

T.A 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peningkatan motivasi 

belajar melalui metode discovery pada mata pelajaran IPA materi pokok sifat-sifat 

cahaya siswa kelas V SDN  058103 Parangguam Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan kelas 

(PTK). Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD 

Negeri No. 058103 Parangguam yang berjumlah 30 orang, dimana jumlah siswa 

laki-laki 14 orang dan siswa perempuan 16 orang. Prosedur dari penelitian ini 

terdiri dari 2 siklus, dimana dalam setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 

perencanaan, pelakanaan, pengamatan dan refleksi. Dalam setiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Untuk memperoleh 

data yang diperlukan digunakan alat pengumpulan data berupa angket dan lembar 

observasi. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan dalam pertemuan pertama pada siklus I 

terdapat 12 orang (40%) yang memiliki motivasi belajar cukup, dan 18 orang 

(60%) yang memiliki motivasi belajar kurang. Pada pertemuan kedua siklus I 

terdapat 4 orang (13,33%) siswa yang memiliki motivasi belajar baik, 25 orang 

(83,34%) siswa memiliki motivasi belajar cukup dan 1 orang (3,33%) yang 

memiliki motivasi belajar kurang. Pada siklus II pertemuan 3 terdapat 8 orang 

(26,67%) siswa memiliki motivasi belajar sangat baik, 17 orang (56,66%) siswa 

memiliki motivasi belajar baik, dan 5 orang (16,67%) siswa memliki motivasi 

belajar cukup. Pada siklus II pertemuan 4 motivasi belajar siswa menunjukkan 

hasil yang sangat memuaskan dimana terdapat 27 orang (90%) siswa memiliki 

motivasi belajar sangat baik dan 3 orang (10%) siswa memiliki motivasi belajar 

baik. Angket awal siswa yang memiliki jumlah nilai 1769 dengan rata-rata skor 

59 mengalami peningkatan setelah menggunakan metode discovery menjadi 2760 

dengan rata-rata skor 92. Sementara itu kegiatan guru (peneliti) selam siklus I 

pertemuan 1 mendapat skor 77,5 dengan kategori baik, pada siklus I pertemuan 2 

mendapat skor 86,25 dengan kategori baik, pada siklus II pertemuan 3 mendapat 

skor 92,5 dengan kategori sangat baik dan pada siklus II pertemuan 4 mendapat 

skor 97,5 dengan kategori sangat baik. 

 

 Berdasarkan pembahasan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan “dengan menggunakan metode  discovery dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi pokok sifat-

sifat cahaya di kelas V SDN. 058103 Parangguam Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Dapat diterima. 
 


