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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat belajar siswa pada materi 

Mengenal Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi di Indonesia kelas V SD Negeri 101767 
Tembung T.A 2011/2012. Dan Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri 101767 Tembung T.A 2011/2012. 

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD Negeri 101767 Tembung yang berjumlah 25 orang siswa 

yang terdiri dari 18 orang siswa laki-laki dan 7 orang siswa perempuan. Prosedur 
dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II dan 4 

(empat) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi dan 

tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan test pilihan 

berganda yang terdiri dari 24 jumlah angket lembar observasi yaitu lembar 

observasi kegiatan guru dan lembar observasi kegiatan siswa.  

 Berdasarkan tindakan penelitian yang telah dilaksanakan minat siswa yang 

diproleh menunjukkan bahwa test awal dari 25 siswa terdapat siswa yang 

memiliki minat belajar dengan baik, minat belajar cukup berminat, dan belajar 

tidak berminat belajar. Siswa yang memiliki minat belajar yang tergolong kategori 

berminat pada test awal kategori 75% - 85 %, sebanyak 4 siswa, sedangkan 
kategori 60% - 74 % sebanyak 2 siswa. Dan kategori tidak berminat 0% - 59% 

sebanyak 19 siswa. Pada siklus I minat belajar siswa dapat dijelaskan bahwa dari 

jumlah 25 siswa terdapat siswa yang memiliki minat belajar baik kategori 75% - 

85% sebanyak 6 siswa, sedangkan kategori 60% - 74% cukup berminat 4 siswa, 

dan kategori tidak berminat 0% -50 % sebanyak 15 siswa. 75% - 100 %, sebanyak 
18 siswa, sedangkan kategori 60 % -100 %, cukup berminat 3 siswa, dan tidak 

berminat sebanyak 4 siswa. Dalam observasi kegiatan guru dan siswa, dimana 

peningkatan nilai rata-rata kegiatan guru pada siklus I yaitu 2,73 (Baik) dan pada 

siklus II yaitu 3,53 (Sangat Baik) dan dimana peningkatan nilai rata-rata kegiatan 

siswa pada siklus I yaitu 69,3 (Cukup) dan pada siklus II yaitu 78,9 (Baik). 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan Mengenal Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi di Indonesia kelas V SD 

Negeri 101767 Tembung T.A 2011/2012. Disarankan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPS dalam penggunaan 

metode Resitasi.  

 


