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Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat belajar 

siswa pada pembelajaran PKn kelas IV SD Swata Ichwanusshafa Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatkan minat belajar siswa kelas IV SD 

Swata Ichwanusshafa Medan pada materi pokok globalisasi dengan menggunakan 

pendekatan PAIKEM. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 

15 orang, yang terdiri dari 7 orang laki-laki, dan 8 orang perempuan. Sementara 

objek penelitian ini adalah penggunaan pendekatan PAIKEM untuk meningkatkan 

minat belajar PKn dengan materi pokok globalisasi. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan teknis pengumpulan 

data adalah angket minat belajar siswa terhadap minat belajar siswa. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan PAIKEM dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi pokok 

globalisasi di kelas IV SD Swata Ichwanusshafa Medan Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan PAIKEM dan berdasarkan 

analisis data yang diperoleh bahwa minat belajar siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung menunjukkan adanya peningkatan yang baik. Hal 

tersebut dapat dilihat secara klasikal pada siklus I dengan skor rata-rata 40% 

meningkat menjadi 61% pada siklus II. 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya kaitan antara minat belajar dengan 

angket yang diberikan kepada 15 siswa dari siklus I sampai siklus II diperoleh 

pada siklus I diperoleh data bahwa 4 orang siswa yang minat belajarnya tergolong 

sangat rendah, 11 orang siswa yang minat belajarnya tergolong rendah. Pada 

siklus II ini telah terjadi peningkatan minat belajar siswa. Hal tersebut dapat 

dilihat melalui tidak adanya siswa yang memiliki minat belajar yang sangat 

rendah, dan pada siklus II ini sudah ada siswa yang memiliki minat belajarnya 

tergolong tinggi yaitu sebanyak 15 orang siswa (100%). Dari hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan pendekatan PAIKEM dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi pokok 

globalisasi di kelas IV SD SD Swata Ichwanusshafa Medan Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


