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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap percaya diri dan hasil belajar 

peserta didik dengan model Problem Based Learning pada subtema Organ Gerak 

hewan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VB SDN 184 Buahbatu 

Kota Bandung dan dilatarbelakangi dengan keadaan peserta didik di kelas VB 

SDN 184 Buahbatu Kota Bandung yang masih rendahnya sikap rasa percaya diri 

serta hasil belajar peserta didik, hal itu terlihat dari kurang antusias dan 

keberanian peserta didik dalam setiap pembelajaran serta dikarenakan guru masih 

menggunakan metode yang konvensional. Penelitian ini menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan sistem siklus yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 3 siklus. Dalam tiap siklusnya dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan model Problem Based Learning yang terdiri 

dari 4 tahap yaitu 1. Prapembelajaran 2. Fase 1: menemukan masalah 3. Fase 2: 

membangun struktur kerja 4. Fase 3: menetapkan masalah. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, angket, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa menggunakan 

model Problem Based Learning dapat meningkatkan sikap percaya diri dan hasil 

belajar peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari: pertama, adanya peningkatan 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu pada siklus I mencapai 

nilai rata-rata 2,73, siklus II 3,26 dan siklus III 3,73. Kedua, peningkatan 

pelaksanaan pembelajaran yaitu pada siklus I mencapai nilai rata-rata 2,74, siklus 

II 3,35 dan siklus III 3,73. Ketiga, peningkatan sikap percaya diri yaitu pada 

siklus I mencapai 55% siklus II 71% dan siklus III 82%. Keempat, peningkatan 

hasil belajar peserta didik pada siklus I mencapai 53% siklus II 76% dan siklus III 

82%. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model Problem Based Learning pada subtema Organ Gerak 

Hewan dapat meningkatkan sikap percaya diri dan hasil belajar peserta didik. 
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