
 

ABSTRAK 

FRESA MULFAJAR. NIM 1103311031.  Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Berbasis Komputer (e-learning) 

Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas VI SDN 053974 Paya Mabar Stabat T.A 

2013/2014. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Medan. 2014. 

 Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA khususnya materi pokok bumi dan alam semseta, pembelajaran IPA 

di SDN No. 053974 Paya mabar stabat masih berpusat pada guru (teacher centered) dimana 

guru masih mendominasi proses pembelajaran sedangkan siswanya masih pasif, dan banyak 

siswa yang tidak menyukai pelajaran IPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

komputer pada pelajaran IPA materi pokok bumi dan antariksa di kelas VI SDN No.053974 

Paya Mabar Stabat T.A 2013/2014 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VI yang berjumpah 34 orang.  Penelitian dilaksanakan 2 

siklus, setiap siklus terdiri dari empat komponen yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi / evaluasi. Alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi dan angket. 

Dari hasil penelitian dengan menggunakan observasi bahwa minat belajar siswa 

selama proses belajar mengajar berlangsung menunjukkan adanya peningkatan yang baik. 

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata minat belajar siswa untuk setiap siklus. Pada 

kondisi awal minat belajar siswa 40,87% dan meningkat sebanyak 25,38% pada siklus I 

menjadi 66,25%, serta terjadi peningkatan sebesar 15,77% pada siklus II menjadi 82,02%. 

Hasil tersebut didapat dari nilai rata-rata indikator minat belajar siswa yang tertera di lembar 

observasi minat belajar siswa. Selain dari hasil observasi peneliti juga mengukur minat 

belajar siswa dengan menggunakan angket dan hasilnya sebagai berikut : pada kondisi awal, 

siswa yang nilai minatnya kurang sebanyak 8 orang (23,52%) dan mengalami peningkatan 

menjadi tidak ada siswa yang minatnya kurang (0%) pada siklus I, serta tidak ditemukan pula 

siswa yang minat belajarnya kurang pada siklus II. Siswa yang nilai minatnya cukup 

sebanyak 24 orang (76,47%) pada kondisi awal dan mengalami peningkatan menjadi 17 

orang (50%) yang minatnya cukup pada siklus I serta mengalami peningkatan menjadi tidak 

ada siswa yang minatnya cukup (0%) pada siklus II. Siswa yang nilai minatnya baik 

sebanyak 2 orang ( 5,88%) pada kondisi awal dan mengalami peningkatan menjadi 17 orang 

(50%) yang minat belajarnya baik pada siklus I serta mengalami peningkatan menjadi 6 

orang (17,64%) yang minatnya baik pada siklus II. Siswa yang nilai minatnya sangat baik 

tidak ada (0%) pada kondisi awal dan juga tidak ada siswa (0%) yang minatnya sangat baik 

pada siklus I dan mengalami peningkatan sebanyak 28 orang (82,35%) yang minatnya sangat 

baik pada siklus II. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis 

komputer pada pelajaran IPA materi pokok bumi dan antariksa dapat meningkatkan minat 

belajar siswa kelas VI SDN 053974 Paya Mabar Stabat T.A 2013/2014. 

 


