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ABSTRAK 

Permasalahan penelitian ini adalah kurangnya sikap percaya diri peserta didik pada 

pembelajaran tema 9 Kayanya Negeriku subtema 3 pemanfaatan kekayaan sumber 

daya alam di Indonesia di kelas IV SDN Sindangpanon. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan sikap percaya diri peserta didik melalui penggunaan 

model Problem Based Learning pada pembelajaran tema 9 Kayanya Negeriku 

subtema 3 pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di Indonesia di kelas IV. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SDN Sindangpanon  

sebanyak 37 orang peserta didik. Objek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

peningkatan sikap percaya diri peserta didik pada tema 9 Kayanya Negeriku 

subtema 3 pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di Indonesia dengan 

menggunakan model Problem Based Learning. Pelaksanaan PTK ini dilakukan 

sebanyak 3 siklus dan tiap siklus dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan, pada tiap 

siklus dilakukan observasi untuk mengetahui peningkatan sikap percaya diri peserta 

didik. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pada siklus I jumlah rata-rata skor 

sikap percaya diri yang didapat peserta didik sebesar 49,16 dengan persentase 

ketuntasan peserta didik mencapai 14%, sedangkan yang belum tuntas mencapai 

86%. Lalu jumlah rata-rata skor hasil belajar yang didapat peserta didik 56,75 

dengan persentase ketuntasan peserta didik mencapai 30%, sedangkan yang belum 

tuntas mencapai 70%. Pada siklus II jumlah rata-rata skor sikap percaya diri yang 

didapat peserta didik meningkat menjadi sebesar 69,27 dengan dengan persentase 

ketuntasan peserta didik 62%, sedangkan yang belum tuntas mencapai 38%. Lalu 

jumlah rata-rata skor hasil belajar yang didapat peserta didik 64,40 dengan 

persentase ketuntasan peserta didik meningkat mencapai 57%, sedangkan yang 

belum tuntas mencapai 43%. Selanjutnya pada siklus III jumlah rata-rata skor sikap 

percaya diri yang didapat peserta didik sangat meningkat menjadi sebesar 77,73 

dengan persentase ketuntasan peserta didik 89% dengan kategori baik, sedangkan 

yang belum tuntas hanya mencapai 11%. Lalu jumlah rata-rata skor hasil belajar 

yang didapat peserta didik 73,32 dengan persentase ketuntasan peserta didik sangat 

meningkat mencapai 86%, sedangkan yang belum tuntas mencapai 14%. Dengan 

demikian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa penerapan model Problem Based 

Learning dapat meningkatkan sikap percaya diri dan hasil belajar peserta didik pada 

pembelajaran tematik tema 9 Kayanya Negeriku subtema 3 pemanfaatan kekayaan 

sumber daya alam di Indonesia di kelas IV SDN Sindangpanon. 
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