
ABSTRAK 

 

Rumata Dwinata Manurung, NIM. 1104311065. Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Listening Team Pada Mata 

Pelajaran IPS Di Kelas IV SD Negeri No. 102125 Dolok Merawan Tahun 

Ajaran 2011/2012 
 

Masalah penelitian ini adalah rendahnya minat mempelajari mata pelajaran 

IPS siswa Kelas IV SD Negeri No. 102125 Dolok Merawan Tahun Ajaran 

2011/2012, salah satu factor penyebabnya guru dominan menggunakan metode 

ceramah. Sehubungan dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada peningkatan minat belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan Metode Listening Team Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV 

SD Negeri No. 102125 Dolok Merawan Tahun Ajaran 2011/2012.  

Penggunaan metode pembelajaran  Listening Team menitikberatkan 

pada keaktifan dan kemampuan siswa untuk mencari dan menjawab 

permasalahan secara bersama sehingga hasil belajar dirasakan manfaatnya 

bersama. Melalui metode pembelajaran seperti ini siswa terlibat langsung 

sebagai subjek belajar dan siswa semakin berminat belajar. 

Penelitian ini  dilakukan terhadap 32 siswa kelas IV. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan adalah angket. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus pembelajaran. Pada 

pembelajaran awal minat belajar IPS materi Pentingnya Koperasi Bagi 

Kesejahteraan Masyarakat  siswa kelas IV SD Negeri No. 102125 Dolok 

Merawan   Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah kurang dengan nilai rata-rata   

59,91 (kurang berminat belajar) dan hanya 6 siswa (18,75%) yang  berminat 

belajar. Selanjutnya setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode 

Listening Team, minat belajar siswa meningkat dengan nilai rata-rata 64,47 atau 

meningkat 7,61% dan sebanyak 13 siswa (40,63%) memiliki minat belajar yang 

tinggi. Selanjutnya pada siklus II terjadi peningkatan minat belajar dengan nilai 

rata-rata 80,44 peningkatan 24,76% dan sebanyak 31 siswa (96,88%) memiliki 

minat belajar yang tinggi.    

Hasil penelitian menujnjukkan bahwa penerapan metode listening team 

dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi 

Pentingnya Koperasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat  sebesar 34,25%. 

Sehubungan dengan itu, perlunya guru menerapkan pembelajaran IPS materi 

Pentingnya Koperasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan 

metode Listening Team, sebab penggunaan metode Listening Team terbukti secara 

meyakinkan dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pokok bahasan 

tersebut. 

 

 


