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ABSTRAK

Afifah, Nur. 2015. Penerapan Metode Tanya Jawab Dan Diskusi Dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar PknMateri Keputusan Bersama Kelas V Mi
Assa’adah Sukowati Gresik. Skripsi, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing : Drs.
Nadlir, M. Pd. I

Kata Kunci : Metode Tanya Jawab dan Diskusi, Motivasi Belajar PKn
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang terdapat pada siswa

kelas V MI Assa’adah Sukowati Gresik yaitu motivasi belajar siswa di kelas tersebut
masih rendah yakni sebesar 68,7%.Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara
lain : (1) siswa sulit untuk menguasai mata pelajaran, (2) siswa merasa kurang
tertarik dengan pelajaran PKn, dan (3) penggunaan metode yang kurang
tepat.Rumusan masalah dari permasalahan ini adalah bagaimana penerapan metode
tanya jawab dan diskusidalam meningkatkan motivasi belajar PKn, dan bagaimana
peningkatan motivasi belajar siswa setelah menggunakan metodetanya jawab dan
diskusidalam pembelajaran.Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
penerapan metode tanya jawab dan diskusidalam meningkatkan motivasi belajar, dan
juga untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar materi keputusan bersama
melaui metode tanya jawab dan diskusipada pembelajaran PKn.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dengan melaksanakan dua siklus. Subyek penelitian ini yaitu
19 siswa kelas V MI Assa’adah Sukowati Gresik yang terdiri dari 10 siswa laki-laki
dan 9 siswa perempuan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu
wawancara, observasi, dan angket. Sedangkan teknik analisis datanya adalah
gabungan dari data kualitatif dan data kuantitatif. Dengan demikian analisis data dari
penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif dan deskirpsi kuantitatif.

Hasil penelitian dari analisis perhitungan kondisi awal tersebut secara
keseluruhan diperoleh bahwa siswa kelas V memiliki  rata-rata motivasi belajar
sebesar 68,7 % dengan kriteria rendah dengan rincian sebagai berikut : sebanyak 8
siswa (42,11%) yang memiliki motivasi sangat rendah, dan 11 siswa (57,89%) yang
memiliki motivasi rendah. Prosentase rata-rata motivasi belajar siswa di kelas V
setelah siklus I sebesar 75,8% kategori rendah dengan rincian yaitu sebanyak 11
siswa (57,89%) yang memiliki motivasi rendah, dan 8 siswa (42,11%) yang memiliki
motivasi tinggi. Presentase setelah siklus II sebesar 82,4% dengan kriteria
tinggi,adapun rincian jumlah siswa dalam kriteria tersebut yaitu sebanyak 16 siswa
(84,2%) yang memiliki motivasi tinggi, dan 3 siswa (15,8%) yang memiliki motivasi
tinggi.

Simpulan dari penelitian ini adalah : (1) penerapan metode tanya jawab dan
diskusi pada mata pelajaran PKn telah dapat diterapkan dengan baik, (2) dan adanya
peningkatan motivasi belajar dalam pembelajaran PKn materi keputusan bersama.


