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ABSTRAK 
Pembelajaran yang kurang dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kegiatan belajar dan sulitnya pencapaian KKM pada mata pelajaran IPA 

merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Strategi PAKEM merupakan 

strategi pembelajaran dengan mengedepankan keaktifan siswa dan penciptaaan 

kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Hal inilah yang melatarbelakangi 

peneliti untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi PAKEM terhadap 

motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Se- Gugus 3 Karangsari, 

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen. Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar IPA, variabel bebas adalah strategi 

PAKEM dan pembelajaran biasa menggunakan metode demonstrasi. Populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD yang ada di Gugus 3 

Karangsari. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Karangsari II 

Pengasih dan SDN Sendang yang diambil menggunakan teknik sampling 

purposive. Teknik yang digunakan untuk menentukan kelompok eksperimen dan 

kontrol adalah simple random sampling dengan cara diundi yang didapatkan 

kelompok kontrol adalah SDN Sendang dan kelompok eksperimen adalah SDN 

Karangsari II Pengasih. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan tes, angket, dan lembar observasi. Rumus teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah t-test untuk menguji hipotesis yang 

didahului dengan uji prasyarat analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi dan 

hasil belajar IPA secara signifikan antara kelompok eksperimen dengan 

menerapkan strategi PAKEM dan kelompok kontrol dengan pembelajaran biasa. 

Hal tersebut dibuktikan dari hasil t-test yang pada taraf signifikansi 5% (tingkat 

kepercayaan 95%) diperoleh thitung = 2,575 untuk motivasi belajar dan thitung = 

3,255 untuk hasil belajar. Nilai thitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai ttabel. 

Nilai thitung = 2,575 > ttabel = 1,688 untuk motivasi belajar dan nilai thitung = 3,255 > 

ttabel = 1,688 untuk hasil belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

yang ada adalah signifikan karena thitung > ttabel. Kelompok eksperimen 

memperoleh post test lebih baik dibandingkan kelompok kontrol yaitu rata-rata 

motivasi belajar kelompok eksperimen 87,42 dan kelompok kontrol 81,05. Rata-

rata hasil belajar kelompk eksperimen 66,32 dan kelompok kontrol 48,68.  
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