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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahya minat belajar siswa Kelas IV SD 

Negeri 112151 Janji Lobi Kec. Bilah Hulu TA 2011/2012 Pada Pelajaran IPS Khususnya 

materi teknologi produksi, komunikasi dan transportasi.  Penelitian ini bertujuan Untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe PP (Picture and Picture) Pada Pelajaran IPS Materi Pokok Teknologi Produksi, 

Komunikasi dan Transportasi di Kelas IV SD Negeri 112151 Janji Lobi Kec. Bilah Hulu TA 

2011/2012. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Negeri 112151 

Janji Lobi Kec. Bilah Hulu yang berjumlah 30 orang siswa.  

Penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus dan 4 

tahap yaitu dan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi dan 1 siklus 2 kali 

pertemuan. Cara pengambilan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan hasil 

observasi sebelum dilakukan tindakan, Siklus I, Siklus II. Subjek dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV sebanyak 30 orang siswa.  

Berdasarkan analisis data sebelum dilakukan tindakan Sebelum dilakukan tindakan 

diketahui bahwa dari 30 orang siswa secara  klasikal terdapat 8 orang siswa (26,67%) yang 

memiliki minat belajar dengan perincian tidak ditemukan siswa yang memiliki minat sangat 

rendah (0%), sebanyak 8 orang siswa (26,67%) dengan minat belajar rendah, sebanyak 22 

orang siswa (73,33%) dengan minat belajar tinggi dan tidak ditemukan (0%) siswa yang 

memiliki minat belajar sangat tingg dengan rata-rata 56,3. Pada siklus I 30 orang siswa secara 

klasikal sebanyak 28 orang siswa 73,3% yang memiliki minat belajar dengan perincian tidak 

ditemukan siswa yang memiliki minat sangat rendah (0%), sebanyak 8 orang siswa (25%), 

sebanyak 21 orang siswa (65,63%) dengan minat belajar yang tinggi, sebanyak 1 orang siswa 

(3,33%) dengan minat belajar tinggi dengan rata-rata 64,4. Pada siklus II secara klasikal 



sebanyak 28 orang siswa (93,33%) yang memiliki minat belajar  dengan perincian sebanyak 

2 orang siswa (6,67%) memiliki minat belajar rendah, sebanyak 18 orang siswa (60,0%), 

memiliki minat belajar tinggi dan sebanyak 10 orang siswa (33,33%) dengan rata-rata 75,6. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Picture and Picture (PP) dapat meningkatkan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi Teknologi Produksi, Komunikasi dan 

Transportasi di Kelas IV SD Negeri 112151 Janji Lobi Kec. Bilah Hulu TA 2011/2012. 

Dengan demikian disarankan kepada guru agar meningkatkan keterampilan mengajarnya 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Picture and Picture (PP) sebagai 

alaternatif untuk meningkatkan minat bealajar siswa pada pelajaran IPS di kelas IV. 

 

 

 


