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ABSTRAK 

 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
tema Berbagai Pekerjaan Subtema Pekerjaan Orang Tuaku dan dilatar belakangi 
dengan keadaan siswa yang kurang aktif pada saat pembelajaran, kurangnya sikap 
percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan jujur serta rendahnya hasil belajar 
siswa karena guru sering menggunakan pembelajaran konvensional yaitu ceramah 
dan belum menerapkan model Problem Based Learning. Penelitian ini 
menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan sistem siklus 
yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklusnya terdiri dari 2 
pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan sikap 
percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan jujur, keterampilan dan hasil belajar 
siswa. Siklus I persentase hasil sikap percaya diri siswa sebesar 74% kategori 
cukup, siklus II sebesar 82% kategori baik dan siklus III sebesar 87% kategori 
baik. Siklus I persentase sikap disiplin siswa sebesar 75% kategori cukup, siklus II 
sebesar 80% kategori baik dan siklus III sebesar 86% kategori baik. Siklus I 
persentase sikap tanggung jawab siswa sebesar 75% kategori cukup, siklus II 
sebesar 78% kategori cukup dan siklus III sebesar 87% kategori baik. Siklus I 
persentase sikap jujur siswa sebesar 73% kategori cukup, siklus II sebesar 79% 
kategori cukup dan siklus III sebesar 86% kategori baik. Siklus I rata-rata 
penilaian hasil belajar yaitu 76 dengan persentase ketuntasan belajar 43%, siklus 
II rata-rata penilaian hasil belajar yaitu 80 dengan persentase ketuntasan belajar  
67% dan siklus III mengalami peningkatan dengan rata-rata penilaian hasil belajar 
yaitu 84 dengan persentase ketuntasan belajar 87%. Siklus I persentase 
keterampilan siswa sebesar 72% kategori cukup, siklus II sebesar 77% kategori 
cukup dan siklus III sebesar 83% kategori baik. Berdasarkan analisis data hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada Tema Berbagai Pekerjaan 
Subtema Pekerjaan Orang Tuaku tahun ajaran 2018/2019.  
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