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ABSTRAK 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilatar belakangi oleh kenyatan dilapangan bahwa guru 

jarang menggunakan model pembelajaran, hasil belajar siswa masih rendah. Penelitian 

tindak ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Sukapura 01. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tingkat 

Kelas (PTK), yaitu penelitian yang dilakukan didalam kelasnya sendiri dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar lebih meningkat. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 3 siklus, dalam setiap siklusnya terdiri dari 

2 pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model problem 

based learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat 

dari peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa baik dari siklus I sampai siklus III. 

adapun penilaian sikap pada siklus I terdapat 15% siswa memiliki sikap santun yang 

masih kurang, pada siklus II siswa mengalami peningkatan menjadi 50% dan pada siklus 

III ini merupakan perbaikan dari siklus II sikap santun siswa mengalami peningkatan 

menjadi 95%. Adapun peningkatan untuk penilaian hasil belajar siswa terdapat 30% 

siswa yang mencapai KKM, pada siklus II siswa mengalami sedikit peningkatan sebesar 

55% siswa yang mencapai KKM dan pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 85% 

siswa yang mencapai KKM.Adapun hambatan dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode PBL adalah membutuhkan waktu yang lama dan upaya untuk 

mengatasi hambatan guru harus mengkondisikan kelas dengan baik. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada subtema keberagaman budaya bangsaku di kelas IV SDN Sukapura 

01. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa pada setiap 

siklusnya. Dengan demikian guru menjadikan model PBL sebagai salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

subtema keberagaman budaya bangsaku di kelas IV  
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