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Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dengan menerapkan model 

pembelajaran tipe STAD ( Student Teams Achievement Division) dapat meningkatkan minat 

belajar siswa pada pokok bahasan Masalah Sosial di kelas IV SD Negeri 067691 Medan. T.A. 

2011/2012?. 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV sebanyak 32 orang siswa dengan 

perincian 12 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Model pembelajaran yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran tipe STAD. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan angket. Objek penelitian ini adalah minat 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS pokok bahasan masalah sosial dengan menerapkan model 

pembelajaran tipe STAD. 

Penelitian menggunakan dua siklus, siklus I dan siklus II. Sebelum dilakukan tindakan 

pada siklus I peneliti memberikan pratindakan untuk mengetahui minat belajar siswa pada 

pelajaran IPS khususnya pada pokok bahasan Masalah Sosial. Kemudian di akhir siklus I dan 

Siklus II dilakukan penyebaran angket. 

Berdasarkan analisi data dijelaskan bahwa pada saat pratindakan rata-rata minat belajar 

siswa tergolong rendah sebanyak 18 orang siswa (56,25%), minat belajar tergolong sedang 

sebanyak 10 orang siswa (31,25%), minat belajar tergolong tinggi sebanyak 4 orang siswa 

(12,5%). Pada siklus I minat belajar siswa tergolong rendah sebanyak 16 orang siswa (46,8%), 

minat belajar siswa tergolong sedang sebanyak 10 orang siswa (31,25%), minat belajar siswa 

tergolong tinggi sebanyak 6 orang siswa (18,75%). Pada siklus II minat belajar siswa tergolong 

rendah sebanyak 0 orang siswa (0%), minat belajar siswa tergolong sedang sebanyak 6 orang 

siswa (18,7%), minat belajar siswa tergolong tinggi sebanyak 26 orang siswa (81,3%). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran tipe STAD ( Student Teams Achievement Division) dapat meningkatkan minat 

belajar siswa pada pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 067691 Medan. T.A. 2011/2012. 

 

 

 

 


