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ABSTRAK 

 

Penelitian tidakan kelas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui model problem based learning pada subtema keberagaman budaya 

bangsaku. Penulis melakukan tindakan kelas di kelas IV B SDN 043 Cimuncang 

Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi dengan 

keadaan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, kurangnya pemahaman siswa 

pada saat pembelajaran, siswa kurang memiliki sikap peduli terhadap belajar dalam 

pembelajaran  dan  hasil  belajar  yang rendah. Terkait  dengan proses pembelajaran, 

metode ceramah mendominasi aktifitas belajar yang dilakukan maka penyampaian 

materi pembelajaran kurang maksimal sehingga kegiatan  proses  pembelajaran  masih  

belum  terlaksana dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian 

Tindakan Kelas dengan menggunakan sistem siklus yang terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus 

setiap siklus terdiri dari 2 pembelajaran. Dalam penelitian ini intrumen yang digunakan 

peneliti adalah lembar tes, lembar observasi rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar 

pelaksanaan pembelajaran. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

menerapkan model problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pertama, adanya peningkatan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (siklus I mencapai nilai 2.8 atau 70%, siklus II mencapai 

nilai 3.45 atau 86.25%, siklus III mencapai nilai 3.7 atau 92.5%). Kedua, adanya 

peningkatan pelaksanaan pembelajaran (siklus I mencapai nilai 2.82 atau 70.5%, siklus 

II mencapai nilai 3.48 atau 87%, siklus III mencapai nilai 3.87 atau 96.75%). Ketiga, 

adanya peningkatan hasil belajar (siklus I mencapai 38%, siklus II mencapai 70.5%, dan 

siklus III mencapai 85,3%). Keempat, adanya peningkatan sikap peduli siswa (siklus I 

42.64%, siklus II 63.24%  dan siklus III 80%). Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini bahwa penerapan model problem based learning pada tema Indahnya 

Kebersamaan subtema Keberagaman Budaya Bangsaku dapat meningkatkan sikap 

peduli dan hasil belajar siswa di kelas IV B SDN 043 Cimuncang Kota Bandung.  
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