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ABSTRAK

ASTRIA, 1113111007. “Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan 
Menggunakan Metode Eksperimen Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas VB
SDN 060954 Kec. Medan Marelan Tahun Ajaran 2014/2015”. Skripsi.
Jurusan PPSD-S1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA dikelas VB SDN 0609545 Kec. Medan 
Marelan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA pada pokok bahasan hubungan gaya, gerak, dan energi 
dengan menggunakan metode Eksperimen.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VB  SDN 0609545 Kec. 
Medan Marelan dengan jumlah siswa 40 orang. Penelitian ini dilakukan untuk 
bidang studi IPA tentang hubungan gaya, gerak, dan energi. Alat yang dilakukan 
untuk mengumpulkan data adalah lembar observasi untuk siswa dan guru. Kriteria 
untuk menentukan peringkat dari hasil motivasi belajar siswa secara individu 
dengan kategori skor 80-100 tingkat motivasi belajar siswa tinggi, skor 60-79 
tingkat motivasi belajar siswa sedang, dan skor 0-59 tingkat motivasi belajar 
rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal dilakukan hasil 
observasi siswa secara individu rata-rata 49,6%, saat siklus I pertemuan I hasil 
observasi siswa secara individu rata-rata 52,9% sedang pada siklus I pertemuan II 
rata-ratanya 60,7% dan pada siklus II pertemuan I rata-rata yang dicapai adalah 
72,9% sedangkan pada siklus II pertemuan II rata-ratanya adalah 82,1%. Hasil 
observasi secara klasikal (keseluruhan) pada siklus I pertemuan I rata-ratanya 
52,9% sedang pada siklus I pertemuan II rata-ratanya adalah 60,7% dan siklus II 
pertemuan I rata-rata 72,9% sedangkan pada siklus II pertemuan II rata-ratanya 
82,1%. 

Berdasarkan hasil penelitian mulai dari siklus I pertemuan I, siklus I 
pertemuan II, siklus II pertemuan I, dan siklus II pertemuan II  sudah mengalami 
perubahan yang signifikan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
metode Eksperimen dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA pokok bahasan hubungan gaya, gerak, dan energi di SDN 
0609545 Kec. Medan Marelan.


