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ABSTRAK 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI 
METODE GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER PADA 

PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SD NEGERI PLUPUH I TAHUN 
AJARAN 2012/2013 

 
Arika Yulia Okinawati, A 510090109, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 110 halaman 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa melalui metode giving question and getting answer pada pembelajaran ipa 
kelas IV SD Negeri Plupuh I yang berjumlah 26 siswa. Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah 
siswa kelas IV SD negeri Plupuh I dan subyek pemberi tindakan adalah guru 
obyek penelitian adalah penerapan metode giving question and getting answer 
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan penerapan metode 
giving question and getting answer pada pembelajaran IPA kelas IV SD Negeri 
Plupuh I menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. 
Peningkatan motivasi terlihat dalam indikator yaitu A, B, C,dan D. indikator A 
berupa siswa berani bertanya, dalam kategori ini motivasi belajar sebelum 
tindakan tercatat 34,61%, pada siklus I meningkat menjadi 38,46%, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 73,07%. Indikator B berupa siswa berani 
mengeluarkan pendapat, dalam kategori ini motivasi belajar sebelum tindakan 
tercatat 30,77%, pada siklus I meningkat menjadi 38,46%, dan pada siklus II 
meningkat 76,92%. Indikator C berupa siswa aktif dalam kerja kelompok, dalam 
kategori ini motivasi belajar sebelum tindakan tercatat 23,07%, pada siklus I 
meningkat menjadi 50%, dan pada siklus II meningkat menjadi 84,61%. Indikator 
D berupa siswa aktif dalam mengerjakan soal, dalam kategori ini motivasi 
belajar sebelum tindakan tercatat 11,53%, pada siklus I hasil masih sama yaitu 
11,53%, dan pada siklus II meningkat menjadi 76,92%. Selain dari motivasi 
belajar, hasil belajar siswa dengan penerapan metode giving question and getting 
answer juga terjadi adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil sebelum 
tindakan siswa yang tuntas KKM sebesar 23,07%, pada siklus I meningkat 
menjadi 34,61, dan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 65,38%. 

Kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan metode giving 
question and getting answer dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Plupuh I. 

Kata kunci : Giving Question And Getting Answer, Motivasi, dan hasil belajar. 
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A. Pendahuluan 

“Pembelajaran  adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. (UU 20/2003). Guru 

sebagai seorang pendidik dalam proses pembelajaran menempati posisi 

strategis dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Seorang 

guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, selalu dituntut untuk 

memikirkan tentang bagaimana cara merencanakan dan melaksanakan suatu 

kegiatan pembelajaran yang berdampak positif bagi siswa atau peserta didik, 

yaitu menanamkan pengetahuan, pembentukan sikap, perilaku dan 

ketrampilan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui pendidikan manusia 

dapat mengembangkan diri maupun memberdayakan potensi alam dan 

lingkungan untuk kepentingan hidupnya. Usaha untuk meningkatkan kualitas 

diri melalui pendidikan tentunya dengan proses belajar. Berhasilnya proses 

pembelajaran salah satunya dapat dilihat dari prestasi belajar siswa. Semakin 

baik prestasi belajar siswa sebagai refleksi adanya kualitas pendidikan. 

Belajar adalah proses yang harus dilalui manakala seseorang ingin 

mencapai sesuatu yang diharapkan dapat berhasil dengan baik. 

(Syah.2004:92-93) dalam Samino dan Saring Marsudi (2012:21 ) “Belajar 

dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu 

yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif, afektif, psikomotorik.  

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, mengajar IPA diperlukan 

berbagai ketrampilan, praktik dan juga metode yang inovatif agar siswa dapat 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu dalam 

pembelajaran IPA terdapat beberapa ketrampilan proses dasar, misalnya 

mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, mengenal 

hubungan ruang dan waktu serta ketrampilan proses terintegrasi misalnya 

merancang dan melakukan eksperimen. Kedua ketrampilan ini dapat melatih 

siswa untuk menemukan dan menyelesaikan masalah secara ilmiah untuk 

menghasilkan produk-produk IPA yaitu, fakta, konsep, generalisasi. Hukum 
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dan teori-teori baru. Hal ini dituntut untuk menciptakan kondisi pembelajaran 

IPA di SD yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan ingin tahu. 

Berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas IV SD Negeri Plupuh I, 

jumlah siswa kelas IV yaitu 26 siswa. hasil belajar IPA masih rendah. Dengan 

hasil yang diperoleh  siswa yang mendapat nilai 7 hanya 6 anak, nilai 6 hanya 

10 anak dan yang lain nilai dibawah rata-rata. hanya Pengaruh dari ketidak 

tuntasan nilai siswa dikarenakan guru masih menggunakan metode 

konvensional, yang menyebabkan siswa tidak aktif dan tidak termotivasi 

dalam pembelajaran inovatif. 

Dari uraian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa melalui metode Giving Question And Getting Answer pada 

pembelajaran IPA kelas IV SD Negeri Plupuh I Tahun Ajaran 2012/2013. 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Plupuh I pada semester 2. 

Pelaksanaan berlangsung dalam 2 siklus. 1 siklus terdiri dari 2 pertemuan. 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 8 januari sampai tanggal 18 Januari 2013.  

Subyek penelitian yaitu siswa kelas IV SD Negeri Plupuh I, sedangkan obyek 

penelitian adalah  penerapan metode Giving Question And Getting Answer 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 

Plupuh I Tahun Ajaran 2012/2013. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas dilakukan oleh guru didalam kelas dengan cara merencanakan, 

melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif 

dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar 

dapat meningkat. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari tiga kata yang dapat 

dipahami yaitu: Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu 

objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu 

suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Tindakan, menunjuk 
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pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. 

Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. Kelas, 

dalam hal ini terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian 

yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dalam istilah kelas adalah 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang 

sama dari guru. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas (PTK) adalah  : 

1. Observasi 

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Margono 

(2007:158) dalam Rubino Rubiyanto (2011:68) mendefinisikan 

observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab secara langsung terhadap muka, peneliti bertanya secara lisan 

responden menjawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan 

langsung oleh peneliti sebelum dilaksanakan penelitian. Wawancara 

dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dan guru kelas IV SD 

Negeri Plupuh 1 untuk mendapatkan data. 

3. Tes 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:150) tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dilakukan setelah 

pembelajaran selesai untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

yang diterima oleh siswa. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh gambar sebagai arsip laporan penelitian yang nantinya 

akan dibukukan. Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang 

berkaitan dengan permasalahan yang ada dilokasi sekolah. 

Dokumentasi yang dilakukan berupa tes hasil belajar siswa, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), silabus, kurikulum KTSP 

dan foto hasil pembelajaran IPA yang dilakukan dikelas. 

Dalam penelitian ini dipilih penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

bertujuan agar pembelajaran mencapai tujuan yang hendak dicapai dan 

meningkat hasil belajarnya. 

Instrument penilaian yang digunakan untuk menentukan pencapaian 

kompetensi atau keberhasilan yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

yaitu dengan pedoman observasi , tes, lembar evaluasi dan dokumentasi. 

Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2005: 92) menyatakan bahwa 

langkah-langkah teknik analisis interaktif  terdiri dari data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian data) dan conclusion (penarikan kesimpulan) 

yang dilakukan dalam bentuk interaktif.  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data, 

penyederhanaan data serta transformasi data kasar dari hasil catatan 

dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis data 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 

mengorganisasikan data yang sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami seluruh 

informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan.. Untuk penyajian data dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel atau pun grafik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap untuk 

memperoleh keaslian data yang tinggi. Penarikan kesimpulan juga 

memperhatikan hasil data yang telah mengalami reduksi.penarikan 

kesimpulan dapat dilakukan pada setiap tindakan yang pada akhirnya 

akan dijadikan kesimpulan dari penelitian. 

 
C. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

1. Pelaksanaan Metode Giving Question And Getting Answer 

Pelaksanaan metode Giving Question And Getting Answer pada 

siklus I terlihat belum adanya peningkatan. Hal ini disebabkan karena 

beberapa hal, yaitu: 

a. Guru kurang mengoptimalkan metode pembelajaran. 

b. Guru masih belum bisa menguasai pembelajaran dengan baik. 

c. Guru belum bisa menguasai karakter dari masing-masing siswa. 

d. Siswa masih belum bias menerima pembelajaran. 

e. Kurangnya motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan dari  data, maka perlu adanya perbaikan pada siklus 2 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

2. Hasil  

a. Motivasi belajar 

Motivasi belajar siswa dengan indikator siswa berani bertanya 

sebelum tindakan tercatat 34,61%, pada siklus I meningkat menjadi 

38,46%, dan pada siklus II meningkat menjadi 57,69%. Indikator 

siswa berani mengeluarkan pendapat, sebelum tindakan tercatat 

30,77%, pada siklus I meningkat menjadi 38,46%, dan pada siklus II 
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meningkat 65,38%. Indikator siswa aktif dalam kerja kelompok, 

sebelum tindakan tercatat 23,07%, pada siklus I meningkat menjadi 

50%, dan pada siklus II meningkat menjadi 73,07%. Indikator siswa 

aktif dalam mengerjakan soal, sebelum tindakan tercatat 11,53%, pada 

siklus I hasil masih sama hasilnya yaitu 11,53%, dan pada siklus II 

meningkat menjadi 53,84% 

b. Hasil belajar  

Meningkatnya hasil belajar IPA dapat dilihat dari hasil sebagai 

berikut: 

1) Dari jumlah siswa 26, nilai prasiklus yang tuntas dalam 

pembelajaran yaitu 6 siswa dengan prosentase sebesar 23,07%.  

2) Pada siklus I, dari 26 siswa yang mengikuti proses 

pembelajaran terdapat 9 siswa yang tuntas dengan prosentase 

sebesar 34,61%. 

3) Pada siklus II, siswa yang tuntas sebanyak 17 siswa dengan 

prosentase sebesar 65,38%.  

 

D. Kesimpulan 

Pembelajaran dengan menggunakan penerapan metode giving 

question and getting answer dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Plupuh I. 
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