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UTARI ADIANTI  NIM 108313387 Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan Pendekatan Tutor Sebaya Pada Mata Pelajaran  

Matematika Di Kelas IV SD Negeri 015921  Kedai Ledang Kec. Kota 

Kisaran  Timur TA 2011/2012. Skripsi. Jurusan PPSD, Program Studi 

PGSD. FIP-UNIMED Tahun 2012. 
 

 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran matematika. Sebagai Alternatif tindakan yang 

dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan menggunakan 

metode tutor sebaya di Kelas IV SD Negeri 015921 Kedai Ledang Kec. Kota 
Kisaran Tahun Ajar 2011 / 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan 

menggunakan pendekatan tutor sebaya pada mata pelajaran matematika materi 

pokok Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan di Kelas IV SD Negeri 015921 

Kedai Ledang Kec. Kota Kisaran Timur TA 2011/2012.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang terdiri dari 2 siklus dan 4 tahap yaitu dan perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meggunakan 

observasi dan angket. Sebelum dilakukan tindakan, Siklus  I, Siklus II peneliti 

terlebih dahulu melakukan observasi pada saat guru mengajar dengan tunjuan 
untuk mengetahui kondisi awal minat belajar siswa kelas IV. Subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV sebanyak 32 orang siswa.  

Berdasarkan analisis data sebelum dilakukan tindakan ditemukan dari 32 

orang sebanyak 3 orang siswa (9,37%) yang memiliki minat belajar dan sisanya 

sebanyak 29 orang siswa (90,63%) belum memiliki minat belajar.  Pada siklus I  
secara klasikal sebanyak 15 orang siswa 46,86% yang memiliki minat belajar 

sedangkan siswanya sebanyak 53,13% belum memiliki minat belajar. Pada siklus  

II secara klasikal sebanyak 29 orang siswa  (90,63%) yang memiliki minat belajar 

dan sisanya sebanyak 3 orang siswa (9,37%) tidak memiliki minat belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
pembelajaran metode tutor sebaya dapat meningkatkan minat belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika materi pokok Penjumlahan dan pengurangan pecahan 

di kelas SD Negeri 015921 Kedai Ledang Tahun Ajaran 2011/2012. Oleh 

karenanya guru perlu meningkatkan keterampilan mengajarnya dengan 

menggunakan metode tutor sebaya sebab hasil penelitan menunjukkan bahwa 
penggunaan metode pelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa khususnya 

pada pelajaran matematika di materi penjumlahan dan pengurangan di kelas IV 

SD Neagri 015921 Tahun Ajaran 2011/2012 


