
ABSTRAK 

 

Dian Pebrina Pohan, NIM : 108113022. “ Upaya Meningkatkan Minat 
Belajar Siswa dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Berorientasi 
Aktivitas Siswa (PBAS) Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SD Negeri 
No.060851 Kecamatan Medan Perjuangan.” 
 

Permaslahan dalam penelitian ini adalah rendahnya minat belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA materi proses pembentukan tanah. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas V SD Negeri No.060851 
Kecamatan Medan Perjuangan. 

Untuk menunjang dan memperkuat penelitian ini peneliti menggunakan 
strategi PBAS (Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa) yang dikemukakan 
oleh Wina Sanjaya. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas V SD Negeri No.060851 Kecamatan Medan Perjuangan yang 
berjumlah 26 orang siswa, yang terdiri dari 16 orang siswa laki-laki dan 10 orang 
siswa perempuan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket 
dan observasi yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung guna 
mendapatkan data minat belajar siswa pada pokok bahasan proses pembentukan 
tanah. 

Penelitian ini terdiri dari observasi dan dua siklus yaitu siklus I dan siklus 
II. Sebelum dilakukan siklus I, peneliti melakukan observasi awal untuk melihat 
letak kesulitan siswa dalam mempelajari proses pembentukan tanah dari observasi 
awal yang dilanjutkan siklus I dan selanjutnya siklus II dengan memberikan 
lembar angket di siklus I dan siklus II untuk melihat minat belajar 
siswa.Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dari lembar angket minat belajar 
siswa menunjukkan bahwa skor rata-rata siswa kelas V adalah 71% dengan 10 
orang siswa (38,46%) yang memiliki minat belajar tinggi dan 11 orang siswa 
(42,30%) yang memiliki minat belajar sedang serta 5 orang siswa(19,24%) yang 
memiliki minat belajar rendah. Dan pada siklus II diperoleh skor rata-rata 84% 
dengan 22 orang siswa (84,61%) yang memiliki minat belajar tinggi dan 2 orang 
siswa (7,69%) yang memilik minat belajar sedang serta 2 orang siswa (7,69%) 
yang memiliki minat belajar rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan strategi PBAS dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA kelas V SD Negeri No.060851 Kecamatan Medan Perjuangan. 
 


