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Motivasi dan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII A di 

SMP N 3 Sewon cenderung masih rendah. Hal tersebut disebabkan pembelajaran 

IPS monoton dan kurang adanya variasi. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui peningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa melalui metode 

pembelajaran Tebak Kata pada mata pelajaran IPS di SMP N 3 Sewon karena 

motivasi dan aktivitas belajar siswa di kelas VIII A SMP N 3 Sewon masih 

rendah. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP N 3 Sewon. Penelitian ini 

berlangsung dalam 3 siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

angket, dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 

data kualitatif dan teknik analisis data angket. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, angket, dan 

catatan lapangan. Kriteria keberhasilan dalam penelitian  ini adalah apabila tingkat 

motivasi dan aktivitas belajar siswa mencapai 75% dan apabila 75% dari siswa 

kelas VIII A memiliki nilai minimal 70 (KKM) pada mata pelajaran IPS. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Penerapan metode 

pembelajaran Tebak Kata dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pada setiap siklus. Siklus I 

motivasi belajar siswa adalah 69%. Pada siklus II meningkat sebesar 3 % menjadi 

72%, dan pada siklus III meningkat sebesar 5% sehingga menjadi 77%. Hal ini 

berarti motivasi belajar siswa telah melampaui kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu 75%; 2) Penerapan metode pembelajaran Tebak Kata dapat 

menigkatkan aktivitas belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

peningkatan  pada setiap siklus. Siklus I aktivitas belajar siswa adalah 67%, siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 4% menjadi 71%, dan pada siklus III 

mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 77%. Hal tersebut berarti 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa telah melampaui kriteria keberhasilan 

yang telah ditetapkan yaitu 75%. 
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