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ABSTRAK 
 

PENGGUNAAN METODE SIMULASI UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI BELAJAR PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN  SISWA KELAS V SD NEGERI 03 
DAWUNG KECAMATAN MATESIH KABUPATEN  

KARANGANYAR TAHUN 2013/2014 
 

Vidya Indraswari, A510100060, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah  

Surakarta, 2014,  96 halaman. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar PKn siswa 
kelas V SD Negeri 03 Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar 
tahun pelajaran 2013/2014 melalui penerapan metode simulasi. Jenis penelitian 
adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V 
SD Negeri 03 Dawung yang berjumlah 26 siswa. Penelitian dimulai dengan tahap 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis data yaitu melalui proses  reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi data. Untuk menjamin validitas data digunakan 
teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar PKn siswa setelah diterapkan 
metode simulasi. Perbandingan hasil indikator motivasi belajar pada tahap pra 
siklus 38,69%, pada tahap siklus I 51,03%, pada tahap siklus II mengalami 
peningkatan yaitu sebesar 83,76% . Hasil belajar PKn sebelum tindakan (pra 
siklus) prosentase ketuntasan siswa 15,37%, pada siklus I prosentase ketuntasan 
46,15%, dan pada siklus II prosentase ketuntasan siswa 92,31%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan metode simulasi dapat meningkatkan motivasi 
dan hasil belajar PKn siswa kelas V SD Negeri 03 Dawung Kecamatan Matesih 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2013/2014. 
 
 
Kata Kunci : Motivasi belajar PKn, Hasil Belajar PKn, Metode Simulasi 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Kegiatan belajar sebagai proses memiliki unsur-unsur tersendiri yang 

dapat membedakan antara kegiatan belajar dan bukan belajar. Unsur yang 

mencakup tujuan belajar yang ingin dicapai, motivasi, hambatan, stimulus dari 

lingkungan, persepsi, dan respons peserta didik. Aktivitas belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tidak akan terjadi apabila peserta didik termotivasi untuk belajar. 

Motivasi belajar itu akan lahir manakala peserta didik merasakan bahwa apa yang 

disampaikan dalam proses belajar sesuai dengan kebutuhannya. Seorang pendidik 

memiliki alternatif kegiatan dengan menggunakan motivasi melalui tujuan-tujuan 

khusus serta memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar atas 

dorongan dari dalam dirinya. 

Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pada kenyataannya gurulah yang 

paling mengetahui permasalahan yang ada, yang berkaitan dengan keadaan dan 

kondisi siswa yang dapat mengakibatkan adanya keterkaitan dengan prestasi 

belajar siswa. 

Salah satunya mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar yang perlu 

ditingkatkan kualitasnya khususnya di SD Negeri 03 Dawung Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn). Motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran masih rendah sehingga 

berdampak pada hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 03 Dawung kurang 

memuaskan. Hal ini terlihat dalam proses pembelajaran hanya ada beberapa siswa 

yang aktif dan tekun, dari 26 siswa, siswa yang tekun mengerjakan tugas 

sebanyak 10 siswa atau 41,34%, ulet dalam memecahkan berbagai masalah da 

hambatan sebanyak  9 siswa atau 36,53%, siswa lebih senang bekerja mandiri 

sebanyak 11 siswa atau 42,30%,dan siswa dapat mempertahankan pendapatnya 

sebanyak 9 siswa atau 34,61%. Masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum 

memenuhi KKM (≥ 65), hanya terdapat 4 siswa atau 15,34% yang sudah tuntas 

memenuhi  KKM.  



Atas dasar kenyataan lapangan tersebut perlu dipilih metode pembelajaran 

yang dapat mengatasi permasalahan tersebut serta sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak, agar pembelajaran PKn dapat memberikan pengalaman yang 

utuh dan bermakna bagi siswa serta tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. Peneliti ingin memberikan alternatif yang diharapkan dapat 

membantu guru memperbaiki proses pembelajaran serta meningkatkan aktivitas/ 

motivasi siswa dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar 

PKn melalui metode simulasi. Menurut Abdul Majid (2013:205) metode simulasi 

dapat diartikan sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan 

situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau ketrampilan tertentu. 

Atas dasar uraian tersebut, agar siswa termotivasi dalam proses 

pembelajaran yang juga akan mempengaruhi hasil belajarnya, maka salah satunya 

dalam proses pembelajaran diterapkan metode yang inovatif. Hal inilah yang 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penggunaan 

Metode Simulasi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas V SD Negeri 03 Dawung Kecamatan 

Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2013/2014”.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Dawung pada 

siswa kelas V dengan mata pelajaran PKn semester genap tahun pelajaran 

2013/2014. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 2 siklus yaitu sikuls I 

dan siklus II yang dilaksanakan selama 4 bulan, dari tahap persiapan hingga 

pelaporan hasil penelitian yakni mulai bulan November 2013 sampai dengan 

Februari 2014. Subjek dalam penelitian ini adalah guru, peneliti, dan siswa kelas 

V SD Negeri 03 Dawung dengan jumlah 26 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-

laki dan 15 siswa perempuan. 



Penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Setiap pertemuan terdapat prosedur penelitian, terdiri dari empat tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara 

observasi, tes, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada guru untuk 

memperoleh gambaran proses pembelajaran dan data mengenai motivasi dan hasil 

belajar PKn siswa kelas V. Wawancara juga dilakukan pada siswa untuk 

memperoleh data tentang pembelajaran yang dilakukan guru serta motivasi siswa 

untuk mengikuti pelajaran dengan menggunakan metode simulasi.  Sedangkan 

observasi digunakan untuk mengadakan penelitian terhapad gejala-gejala yang 

akan diselidiki tanpa menggunakan alat. Observasi dilakukan sebelum dineri 

tindakan kepada guru dan siswa. Untuk guru observasi dilakukan untuk 

memperoleh data tentang proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. 

Sedangkan untuk siswa observasi dilaksanakan pada saaat diberi tindakan untuk 

memperoleh data mengenai motivasi siwa saat pembelajaran. Teknik tes 

dilakukann untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan tindakan. 

Metode dokumenetasi dalam penelitia ini untuk memperoleh data tentang daftar 

nama siswa, daftar nilai PKn sebelum tindakan, silabus PKn kelas V, dan profil 

sekolah. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analissi kualitatif 

dan kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menentuksn peningkstsn 

proses pembelajaran khususnya dengan tindakan yang dilakukan oleh peneliti. 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar 

siswa sebagai pengaruh setiap tindakan yang dilakukan. Analisis data dilakukan 

melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Motivasi Belajar PKn Siswa Kelas V SD Negeri 03 Dawung 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan motivas belajar dan hasil belajar PKn siswa kelas 



V SD Negeri 03 Dawung melalui metode simulasi. Peningkatan terlihat dari 

perhitungan indikator motivasi dalam pembelajaran pada pra siklus, siklus I, 

dan siklus II serta rata-rata nilai pada pra sikls, siklus I, dan siklus II yang 

masing-masing siklusnya dilaksanakan dua kali pertemuan. Hal tersebut 

dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. Perbandingan Motivasi Belajar PKn Siswa Kelas V SD Negeri 

03 Dawung pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II  

No. Indikator 
Pra 

siklus 

Siklus I Siklus II 

Pert I Pert II 
Rata-

rata 
Pert III 

Pert 

IV 

Rata-

rata  

1 

Tekun 

mengerjakan 

tugas 

41,34% 48,07% 58,65% 53,36% 81,73% 89,42% 85,57% 

2 

Ulet dalam 

memecahkan 

berbagai 

masalah dan 

hambatan 

36,53% 45,19% 51,92% 48,55% 78,84% 84,61% 81,72% 

3 

Lebih senang 

bekerja 

mandiri 

42,30% 49,03% 57,69% 53,36% 82,69% 90,38% 86,53% 

4 

Dapat 

mempertahank

an 

pendapatnya 

34,61% 43,26% 53,84% 48,84% 77,88% 84,61% 81,24% 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut ini: 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Prosentase Motivasi Belajar PKn Siswa 

Kelas V SD Negeri 03 Dawung pada Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 



 

Berdasarkan tabel 1 gambar 1 dapat diketahui bahwa motivasi belajar 

PKn siswa kelas V dari pra siklus sampai siklus II mengalami peningkatan. 

Siswa tekun mengerjakan tugas pada pra siklus sebesar  41,34%, pada siklus I 

sebesar  53,36% dan siklus II sebesar 85,57% . Siswa  ulet dalam 

memecahkan berbagai masalah dan hambatan  pada prasiklus 36,53%, siklus 

I sebesar  48,55%, dan siklus II sebesar 81,72%. Siswa  lebih senang bekerja 

mandiri pada prasiklus sebesar  42,30%, siklus I sebesar 53,36%, dan siklus II 

sebesar 86,53%. Siswa  dapat mempertahankan pendapatnya pada tahap 

prasiklus 34,61%, pada siklus I sebesar 48,84%, dan siklus II sebesar 81,24%. 

Berdasarkan pengolahan data dan uraian hasil penelitian di atas daopat 

dikatakan bahwa motivasi belajar PKn siswa kelas V SD Negeri 03 Dawung 

melalui metode simulasi mengalami peningkatan.  

Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti bahwa 

“penggunaan metode simulasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas V SD Negeri 03 Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar 

tahun 2013/2014” dapat diterima kebenarannya. 
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2. Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SD Negeri 03 Dawung 

Adanya peningkatan motivasi belajar siswa pada proses pembelajaran 

melallui metode simulasi, maka hasil belajar PKn siswa kelas V SD Negeri 

03 dawung daapt meningka pula. Peningkatan terlihat dari sebelum tindakan, 

setelah tindakan tindakan siklus I, dan tindakan siklus II yang masing-masing 

siklus terdiri atas dua pertemuan. Peningkatan hasil belajar tersebut disajikan 

dalam bentu tabel perbandingn nilai rata-rata siswa kelas V dari pra siklus, 

siklus I, siklus II, dan tabel prosentase ketuntasan belajar. 

Tabel 2. Perbandingan Rata-rata Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 

03 Dawung pada Tahap Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

Keterangan  Prasiklus  Siklus I Siklus II 

Pertm I Pertm 

II 

Rata-

rata 

Pertm 

III 

Pertm 

IV 

Rata-rata 

Tuntas  15,37% 34,61% 57,69% 46,15% 84,62% 100% 92,31% 

Belum 

Tuntas  

84,63% 65,38% 42,31% 53,84% 15,37 - - 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

PKn siswa, sebelum tindakan (pra siklus) dengan prosentase ketuntasan 

15,37%, pada siklus I prosentase ketuntasan 46,15%, dan pada siklus II 

dengan prosentase ketuntasan siswa sebesar 92,31%.  

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining 

Indrastuti (2012) dengan judul: “Metode Simulasi Role Playing Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Sekolah Dasar Negeri 2 Gondang Kelas V Semester I Kec. 

Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2012 / 2013”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar sebagai berikut : siswa 



yang memiliki motivasi dalam penerapan metode role play sewaktu KBM 

sebelum tindakan tekun belajar 6 siswa ( 23,07% ), tidak putus asa 9 siswa 

(34,61%), tidak cepat bosan 8 siswa (30,76%), belajar mandiri 11 siswa 

(42,30%), inovatif 14 siswa (53,84%) meningkat pada siklus I : tekun belajar 

11 siswa (42,30%), tidak putus asa 12 siswa (46,15%), tidak bosan 11 siswa 

(42,30%), belajar mandiri 16 siswa (61,53%), inovatif 15 siswa (57,69%), 

meningkat pada siklus II: tekun belajar 15 siswa (57,69%), tidak putus asa 13 

siswa (50%), tidak bosan 19 siswa (73,07%), belajar mandiri 17 siswa 

(65,38%), inovatif 16 siswa (61,53%). Karena adanya peningkatan motivasi 

belajar tersebut, hasil belajar siswa meningkat antara lain : (a) rata-rata kelas 

sebelum tindakan adalah 59,23, (b) Pada siklus I meningkat menjadi 63,65, 

(c) Pada siklus II meningkat menjadi 69,03. Dengan data tersebut 

membuktikan bahwa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan , siklus I 

dan siklus II dengan penerapan metode simulasi role play dan telah mencapai 

indikator pencapaian hasil belajar siswa dengan rata-rata kelas yaitu > 65.  

Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti bahwa 

“penggunaan metode pembelajaran simulasi  dapat meningkatkan hasil belajar 

PKn siswa kelas V SD Negeri 03 Dawung  Kecamatan Matesih  Kabupaten 

Karanganyar  tahun 2013/2014” dapat diterima kebenarannya. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siklus 

I da siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode simulasi dapat 

meningkatkan motivasi belajar PKn dan dapat meningkatkan hasil belajar PKn 

siswa kelas V SD Negeri 03 Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013/2014. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 

motivasi belajar  siswa tekun dalam mengerjakan tugas pada pra siklus sebesar 

41,43% , pada siklus I sebesar  53,36%, dan pada  siklus II sebesar  85,57%. 

Siswa ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan pada tahap pra 

siklus sebesar 36,53%, pada  siklus I sebesar 48,55%, dan pada siklus II sebesar 



81,72%. Siswa  lebih senang bekerja mandiri pada tahap pra siklus sebesar  

42,30%, pada siklus I sebesar 53,36%, dan siklus II sebesar  86,53%. Siswa dapat 

mempertahankan pendapatnya tahap pra siklus sebesar 34,61%, pada siklus I 

sebesar 48,84%, dan siklus sebesar  II 81, 24%. 

Dengan adanya peningkatan motivasi belajar siswa pada proses 

pembelajaran melalui metode simulasi, maka berdampak pada hasil belajar PKn 

siswa kelas V SD Negeri 03 Dawung. Hasil belajar siswa meningkat, hal tersebut 

terbukti dari adanya peningkatan rata-rata siswa dalam prosentase ketuntasan 

siswa, sebelum tindakan  memiliki rata-rata 52,95, dimana siswa yang tuntas 

KKM 4 siswa (15,37%) dan yang belum tuntas sebanyak 22 siswa (84,63%). Pada 

tahapan siklus I hasil belajar yang diperoleh siswa meningkat dari pada pra siklus 

yaitu memiliki rata-rata 60,57. Siswa tuntas memenuhi KKM sebanyak 19 siswa  

(73,07%)  dan yang belum tuntas sebanyak 7 siswa (26,93%). Kemuadian tahap 

siklus II memiliki rata-rata 70,69, siswa yang memperoleh nilai di atas KKM ada 

23 siswa. (88,46%) dan yang belum tuntas ada 3 siswa (11,54%). 
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