
ABSTRAK 
 

NURANI LUBIS, NIM: 108313237. “Upaya Meningkatkan Minat 
Belajar Siswa Dengan Menggunakan Motode Diskusi Pada  Pelajaran IPA 
Kelas IV SD Negeri 066653 Pondok Surya Medan Helvetia T.A 2011/2012”.  

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat 
belajar siswa pada pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 066653 Pondok Surya 
Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan 
metode diskusi dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran IPA kelas 
IV SD Negeri 066653 Pondok Surya Medan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
menggunakan metode diskusi pada pelajaran IPA dengan tujuan meningkatkan 
minat belajar siswa. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah semua 
siswa kelas IV SD Negeri 066653 Medan yang berjumlah 30 orang  dengan 
perincian 13 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Objek penelitian ini adalah 
penggunaan metode diskusi pada pelajaran IPA materi sumber daya alam dan 
teknologi di kelas IV SD Negeri 066653 Medan T.A 2011/2012. 

Penelitian ini menggunakan dua siklus, siklus I dan siklus II. Dalam siklus 
I terdapat dua kali pertemuan dan siklus II juga dua kali pertemuan.Sebelum 
dilakukan tindakan pada siklus I peneliti memberikan pratindakan untuk 
mengetahui minat belajar siswa pada pelajaran IPA khususnya pokok bahasan 
sumber daya alam dan teknologi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah observasi dan angket.  

Berdasarkan analisis data dijelaskan bahwa pada saat pratindakan rata-rata 
minat belajar siswa tergolong rendah sebanyak 21 orang siswa (70%), minat 
belajar siswa tergolong sedang sebanyak 6 orang siswa (20%), minat belajar siswa 
tergolong tinggi 3 orang siswa (10%). Pada siklus I minat belajar siswa tergolong 
rendah sebanyak 9 orang siswa (30%), minat belajar siswa tergolong sedang 
sebanyak 15 orang siswa (50%), minat belajar siswa tergolong tinggi sebanyak 6 
orang siswa (20%). Pada siklus II minat belajar siswa tergolong sedang sebanyak 
2 orang siswa (6,7%), minat belajar siswa tergolong tinggi sebanyak 28 orang 
siswa (93,3%), dan pada siklus II tidak ada minat belajar siswa yang tergolong 
rendah.Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan minat belajar siswa pada 
pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 066653 Pondok Surya Medan T.A 
2011/2012. 
 

  


