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ABSTRAK 

DODI APLIANDI RAJAGUKGUK, NIM:108313052  “Meningkatkan 

minat belajar siswa dengan menggunakan metode demonstasri dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 101768 Tembung T.A 2011/2012”. 

skiripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, 2012. 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya Minat belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
Minat belajar siswa pada pelajaran IPA.Penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK) subjek didalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negri 101768 
Tembung yang terdiri dari laki-laki 18 orang dan perempuan 19 orang penelitian 
ini terdiri dari 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II. Terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik  pengumpulan data 
dalam penelitian ialah menggunakan lembar observasi dengan instrumen lembar 
observasi,lembar angket, dan Deskriptif 

Hasil penelitian pada saat tes awal (Prasiklus) menunjukkan siswa masih 
kurang Berminat dalm dalam pembelajaran IPA, terlihat darir rata-rata kelas yaitu 
diperoleh nilai rata-rata pada kondisi awal sebesar 54,1%, dengan jumlah siswa 2 
orang Berminat, 8 orang siswa Cukup Berminat, dan 20 siswa tidak berminat,dan 
meningkat menjadi 57.56%, dengan jumlah 5 orang siswa berminat, 7 orang siswa 
Cukup Berminat dan 22 orang siswa Tidak Berminat pada siklus I dan kembali 
meningkat menjadi 69,40, dengan jumlah siswa 14 orang siswa Berminat, 4 orang 
Cukup Berminat, dan 8 Tidak Berminat, pada saat di siklus II. Sebelum diberikan 
tindakan, pengetahuan awal tingkat ketuntasan yang dicapai siswa secara klasikal 
adalah sebesar % (belum tuntas), setelah dilakukan tindakan pada pada 
siklus I diperoleh tingkat ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 55,% yang 
diperoleh dari ketuntasan angket. Selanjutnya, dari hasil tes pada siklus II sebagai 
bentuk perbaikan dari siklus I diperoleh tingkat ketuntasan belajar siswa secara 
klasikal sebesar yang berarti telah mencapai keberhasilan atau dengan kata 
lain setelah siklus II siswa secara klasikal sudah mencapai ketuntasan 
belajar.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
demonstrasi dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan Minat dan hasil  belajar 
siswa kelas IV SD Negeri 101768 Tembung T.A 2011/2012. Pada materi Bunyi    
didalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) disarankan kepada guru 
gunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan minat belajar siswa. 


