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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang terdapat dalam pembelajaran 

di SDN Banjarsari, yaitu pembelajaran yang kurang optimal serta hasil belajar 

siswa yang belum maksimal yang disebabkan oleh (1) siswa masih kaget dengan 

sistem pembelajaran yang berlaku di Kurikulum 2013, (2) guru belum maksimal 

menerapkan model pembelajaran yang cocok untuk menuntut siswa aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, (3) waktu terbatas di setiap pembelajarannya, (4) setiap 

hari materi berubah-ubah, (5) guru masih mengalami kendala dalam implementasi 

pendekatan scientific. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan model pembelajaran yang 

bervariatif dan melibatkan siswa secara aktif. Penelitian ini menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL) pada sub tema pekerjaan orang tuaku. Metode 

penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang berlangsung 

dalam II siklus. Proses penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara guru 

dan peneliti sebagai mitra penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IVD SD Negeri Banjarsari Bandung berjumlah 31 siswa. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi, tes, angket, dan wawancara. Jenis data pada 

penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan sikap tanggung jawab dan 

hasil belajar siswa pada setiap siklusnya, tanggung jawab siswa pada siklus I 

memperoleh hasil sebesar 70%, siklus II sebesar 87%. Hasil belajar siswa yang di 

nilai dari tiga aspek yaitu aspek afektif (sikap) 74% pada siklus I, pada siklus II 

83%. Aspek kognitif pada siklus I memperoleh ketuntasan sebesar 66%, pada 

siklus II 90%. Aspek psikomotor pada siklus I memperoleh ketuntasan sebesar 

52% dan meningkat pada siklus II sebesar 93%. 

Berdasarkan hasil tersebut penggunaan model problem based learning dapat 

meningkatkan tanggung jawab siswa dan hasil belajar siswa di kelas IVD SDN 

Banjarsari Bandung. 

 

Kata kunci: Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), tanggung 

jawab, Hasil Belajar. 


