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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait peningkatan hasil 

belajar peserta didik melalui penggunaan model pembelajaran problem based 

learning yang mengacu pada tema 1 sub-tema 1 keberagaman budaya bangsaku di 

kelas IV SDN Sawah Lega 1. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas IV SDN Sawah Lega 1 yang berjumlah 36 peserta didik. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 3 siklus dengan 2 pertemuan pada setiap siklusnya. Tiap 

siklus memiliki kegiatan observasi untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

(kognitif, afektif, dan psikomotorik) peserta didik.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada siklus I presentase ketuntasan kognitif 

peserta didik mencapai 55,60%, rata-rata ketuntasan hasil belajar afektif yaitu 

2,45% kategori MT (Mulai Terlihat), dan hasil psikomotorik peserta didik dalam 

proses pembelajaran masih belum terlihat aktif. Pada siklus II presentase 

ketuntasan kognitif peserta didik mencapai 63,90%, rata-rata ketuntasan hasil 

belajar afektif yaitu 2,47 kategori MT (Mulai Terlihat), dan rata-rata ketuntasan 

hasil psikomotorik peserta didik mulai aktif saat pembelajaran. Pada siklus III 

presentase ketuntasan kognitif peserta didik mencapai 80,56%, rata-rata 

ketuntasan hasil belajar afektif yaitu 2,63 kategori MT (Mulai Terlihat), dan rata-

rata ketuntasan hasil psikomotorik peserta didik sudah aktif saat pembelajaran. 

Data perolehan hasil belajar peserta didik menunjukan adanya peningkatan hasil 

belajar peserta didik dari seluruh siklus. Peningkatan yang terjadi pada hasil 

belajar peserta didik didasari oleh penggunaan model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi. Peneliti selalu melakukan perbaikan pada setiap siklusnya 

sehingga pelaksanaan pembelajaran pun dapat mencapai target yang diinginkan 

pada subtema keberagaman budaya bangsaku. Dengan demikian, penggunaan 

model problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV 

SDN Sawah Lega 1 pada subtema keberagaman budaya bangsaku. 
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