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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berprilaku yang khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap nilai-nilai prilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah prilaku yang 

tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun 

bertindak. Saptono  (2011 : 23) Pendidikan karakter  juga dimaksud 

dengan upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan 

karakter yang baik berlandaskan kebijakan-kebijakan inti yang secara 

objektif baik bagi individu  maupun masyarakat. 

Karakter merupakan sifat-sifat kejiawaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain. Winton (Samani, 2011 : 

43) mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah hal positif apa saja 

yang dilakukan guru berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. 
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Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang 

mengembangkan karakter yang mulia dari peserta didik dengan 

mempraktikan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan 

keputusan yang beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun 

dalam hubungannya dengan Tuhannya.  

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada 

peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikiran, raga serta rasa. Peserta didik yang memiliki karakter 

baik akan lebih mengargai orang-orang sekitar, baik di dalam lingkup 

sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu pendidikan karakter 

yang perlu dikemangkan bagi peserta didik di sekolah dasar yaitu karakter 

tanggung jawab. Karakter tanggung jawab berkaitan dengan sikap peserta 

didik dalam mengerjakan tugasnya disekolah. Melalui tanggung jawab, 

peserta didik diharapkan dapat melaksanakan tugasnya disekolah dengan 

baik dan bertanggung jawab secara sungguh-sungguh di dalam lingkungan 

keluarga maupun masyarakat. 

2. Tanggung Jawab  

a. Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah sikap dan prilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab 
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merupakan suatu karakter yang perlu dimiliki oleh setiap peserta didik 

karena akan berpengaruh kepada kewajiban yang harus dilakukan oleh 

masing-masing individu. Yaumi (2014: 114) mengartikan tanggung 

jawab adalah suatu tugas yang diberikan oleh seseorang harus dipenuhi 

dan siap menerima konsekuensi hukuman  ketika mengalami 

kegagalan.  

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dapat dimaknai 

dengan mengamalkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang 

bertanggung jawab memiliki karakter berbuat sebaik mungkin dan tidak 

menyalahkan orang lain ketika berbuat kesalahan. Dengan demikian, 

yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah sikap dan prilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, 

negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik yang bertanggung 

jawab dapat dilihat dari seberapa sadarnya dalam mengambil keputusan 

dan mampu menerima akibat dan resiko pekerjaan yang tidak 

dikerjakan.  

b. Indikator Tanggung Jawab 

Tanggung Jawab peserta didik dapat diukur melalui indikator 

tanggung jawab. Berikut ini  indikator tanggung jawab menurut Sahlan 

(2017 : 179): 
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Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Intelegensi Pendidikan 

Karakter Tanggung Jawab 

 

Nilai  Indikator  

Tanggung 

Jawab 

1. Pelaksanaan tugas piket secara  teratur:  

a.  Melaksanakan tugas piket dengan 

senang hati. 

b. Melaksanakan piket dengan tanggung 

jawab. 

 

2. Berani memberikan pendapat   untuk   

memecahkan masalah. 

a. a. Mengajukan usulan pendapat ketika 

diadakan kegiatan diskusi. 

b. b. Menerima pendapat dari teman pada 

saat kegiatan diskusi. 

c.  

3. Menghindari kecurangan dalam 

pelaksanaan tugas. 

a. Tidak melihat pekerjaan teman pada 

saat mengerjakan tugas. 

b. Tidak mengandalkan teman untuk 

menyelesaikan tugas. 

 

4. Membuat laporan setiap kegiatan yang 

dilakukan. 

a. Mencatat setiap materi yang belum 

dipahami. 

b. Menulis hasil diskusi. 

 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.  Belajar tidak hanya mempelajari mata 

pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan 
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atau minat, penyesuaian sosial, bermacam-macam keterampilan lain, 

dan cita-cita, Hamalik (Hamdani, 2011 : 20) Dengan demikian, 

seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya 

akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan 

lingkungan. Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih 

baik secara sistematis.  Rahyubi, (2014 : 1) Kemampuan manusia 

untuk belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan 

manusia dengan makhluk hidup lainnya. Belajar juga mempunyai 

keuntungan, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara formal,  

belajar dilakukan di lembaga pendidikan, entah itu tingkat sekolah 

dasar, sekolah tingkat pertama, sekolah tingkat atas, dan perguruan 

tinggi. Proses belajar juga bisa dilakukan di tempat khusus misalnya 

pelatihan, dan aktivitas pendidikan lainnya yang luas dan tidak 

terbatas.  

Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah kegiatan atau aktivitas 

yang dilakukan secara terus menerus oleh seseorang dan 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya. Belajar menjadikan 

penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indra oleh 

pengalamannya.  Pada penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui 

prestasi belajar yaitu dengan menggunakan teknik tes. Setiap siklus 

terdiri dari dua pertemuan. Tes yang digunakan pada penelitian ini 

dilakukan pada setiap akhir pertemuan di setiap siklusnya. 
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b. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan 

prestasi merupakan hasil dari proses prestasi belajar. Menurut 

Hamdani (2011:137) mengatakan bahwa prestasi adalah hasil dari 

suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual 

maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama 

seseorang tidak melakukan kegiatan. Djamarah (2012:19) juga 

mengatakan bahwa pestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. 

Prestasi belajar tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan kegiatan. Dalam kenyataannya untuk mendapatkan prestasi 

tidak semudah yang dibayangkan, tetapi penuh perjuangan dengan 

berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapainya.  

Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perenial 

dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang 

kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan 

kemampuan masing-masing. Mulyasa (2013:189) Prestasi belajar 

adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan 

belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar 

yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap 
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kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik akan menghasilkan 

prestasi belajar, berupa perubahan-perubahan prilaku.  

Berdasarkan penjelasan tersebut  maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar yaitu hasil yang diperoleh ketika seseorang 

sudah melakukan kegiatan belajar. Prestasi belajar juga tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan belajar karena prestasi belajar seseorang 

sesuai dengan tingkat keberhasilan dirinya dalam menguasai materi. 

Prestasi belajar tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan kegiatan belajar. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

1) Faktor Internal 

Faktor internal, baik secara fisiologis maupun secara 

psikologis, beserta usaha yang dilakukannya. Faktor fisiologis, 

berkaitan dengan kondisi jasmani atau fisik seseorang, yang dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kondisi jasmani pada 

umumnya dan kondisi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi 

jasmani tertentu terutama panca indra, sedangkan faktor psikologis, 

berasal dari dalam diri seseorang seperti intelegensi, minat, dan 

sikap.  
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a) Kecerdasan (Intelegensi) 

Merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

tinggi rendahnya prestasi belajar. Intelegensi merupakan dasar 

potensial bagi pencapaian hasil belajar, artinya hasil belajar 

yang dicapai akan bergantung pada tingkat intelegensi, dan 

hasil belajar yang dicapai tidak akan melebihi tingkat 

intelegensinya. Semakin tinggi tingkat intelegensi, makin tinggi 

pula kemungkinan tingkat hasil belajar yang dicapai. Jika 

intelegensinya rendah, maka kecenderungan hasil yang 

dicapaipun rendah. Hamdani (2011:139) mengatakan bahwa 

kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 

Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

intelegensi yang normal selau menunjukan kecakapan sesuai 

dengan tingkat perkembangan sebaya. 

b) Minat  

Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Oleh karena itu, 

minat dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar dalam 

mata pelajaran tertentu. Misalnya, seorang peserta didik yang 

menaruh minat besar terhadap kesenian akan memusatkan 
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perhatiannya lebih banyak dari pada yang lain. Pemusatan 

perhatian yang intensif tersebut memungkinkan peserta didik 

untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang 

diinginkan. Winkel (Hamdani, 2011:141) mengatakan bawa 

minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk 

merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa 

senang berkecimpung dalam bidang itu. Minat belajar yang 

telah dimiliki peserta didik merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang 

mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu, akan terus 

berusaha untuk melakukan sehingga apa yang diinginkannya 

dapat tercapai. 

c) Waktu dan Kesempatan 

Waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap individu 

berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap perbedaan 

kemampuan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik 

yang memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk belajar 

cenderung memiliki prestasi yang tinggi dari pada yang hanya 

memiliki sedikit waktu dan kesempatan unuk belajar. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

peserta didik dapat digolongkan ke dalam faktor sosial dan non 
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sosial. Faktor sosial menyangkut hubungan antar manusia yang 

terjadi dalam berbagai situasi sosial. Ke dalam faktor ini termasuk 

lingkungan keluarga, sekolah, teman dan masyarakat pada 

umumnya. Sedangkan faktor non sosial adalah faktor –faktor 

lingkungan yang bukan sosial seperti lingkungan alam dan fisik. 

Misalnya keadaan rumah, ruang belajar, fasilitas belajar, buku-

buku, dan sebagainya. Faktor eksternal dalam lingkungan keluarga 

baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

pencapaian prestasi belajar  peserta didik. Selain itu juga peran 

guru sebagai failitator sangat berpengaruh dalam pencapaian 

prestasi belajar peserta didik.  

a) Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama, karena 

dalam keluarga anak pertama kali mendapat pendidikan dan 

bimbingan, sedangkan tugas utama dalam keluarga bagi 

pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan 

akhlak dan pandangan hidup keagamaan, adanya rasa aman 

dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang 

dalam belajar. Oleh karena itu orang tua hendaknya menyadari 

bahwa pendidikan dimulai dari keluarga. Adapun sekolah 

merupakan pendidikan lanjutan. Peralihan pendidikan informal 

ke lembaga-lembaga formal memerlukan keja sama yang baik 
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antara orangtua dan guru sebagai pendidik dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar anak.  

b) Keadaan sekolah  

     Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan peserta 

didik untuk belajar lebih giat. Lingkungan sekolah yang baik 

dapat mendorong peserta didik untuk lebih semangat dalam 

belajar. Keadaan sekolah yang baik juga berpengaruh misalnya 

hubungan antara guru dengan peserta didik, media 

pembelajaran, kurikulum yang digunakan, dan bagaimana cara 

guru dalam menyampaikan pembelajaran. menurut Kartono 

(Hamdani, 2011:144) mengatakan bahwa guru dituntut untuk 

menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan dan memiliki 

tingkah laku yang tepat dalam mengajar. Oleh sebab itu, guru 

harus menguasai bahan pelajaran yang disajikan dan memiliki 

metode yang tepat dalam mengajar.  

c) Lingkungan Masyarakat 

       Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, karena sebagai 

peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya pasti akan 

bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya 

baik dengan teman sejawat maupun masyarakat lainnya. Dapat 

dikatakan lingkungan membentuk kepribadian anak karena 

Upaya Meningkatkan Sikap ..., Aprilia Eka Puspita, FKIP UMP, 2019 



 
 

19 

 

dalam pergaulan sehari-hari, seorang anak akan selalu 

menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 

lingkungannya. Oleh karena itu, apabila seorang peserta didik 

bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin 

belajar, kemungkinan besar hal tersebut akan membawa 

pengaruh pada dirinya sehingga ia akan turut belajar 

sebagaimana temannya.  

4. Kurikulum 2013 dan Pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013, khususnya yang berkaitan dengan Sekolah Dasar.   

Dari sisi pendekatan, Kurikulum 2013 menganut pendekatan dalam 

pengembangan kurikulum yang memadukan berbagai desain dalam 

pengembangannya. Tercermin dalam Kurikulum untuk pendidikan dasar 

yang menekankan pada desain yang berpusat pada masalah. Prastowo 

(2015: 5) mengatakan bahwa pengembangan Kurikulum 2013 merupakan 

upaya peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

kreatif dan mampu menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang.  

Pembelajaran tematik untuk SD sebenarnya pernah di terapkan, 

namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Beberapa kendala di 

anataranya: dukungan dari pemerintah masih minim, baik dalam bentuk 

pelatihan, pendampingan, dana, maupun sarana dan prasarana. Utamanya, 

dalam mendukung keberhasilan pembelajaran tematik yaitu keberadaan 

buku teks pelajaran bagi peserta didik. Misalnya pembelajaran tematik 

hanya dilaksanakan pada kelas rendah, sedangkan untuk kelas tinggi 
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menggunakan pembelajaran berbasis bidang studi. Kondisi ini menjadikan 

proses pembelajaran di SD seperti terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Ini 

maksudnya anatara pembelajaran kelas rendah dan pembelajaran kelas 

tinggi tidak ada keberlanjutannya. Hal seperti inilah yang coba diperbaiki 

dan disempurnakan dalam kurikulum 2013 dengan konsep tematik yang 

berbeda. 

Implementasi Kurikulum 2013 di sekolah yang sudah dimulai di 

sejumlah sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, secara 

terbatas, merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan yang dilakukan 

oleh pemerintah. Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum 2006 

maupun kurikulum sebelumnya yang pernah ada di Indonesia. Ada 

sejumlah inovasi, pembaruan dan penyempurnaan didalamnya. Dalam 

kurikulum ini menurut Mulyasa (Prastowo, 2015 : 6) menyatakan bahwa: 

a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap 

spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan 

kemampuan intelektual dan psikomotorik. 

b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan 

pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa 

yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan 

masyarakat sebagai sumber belajar. 

c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 

d. Memberi waktu  yang cukup leluarsa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. 

e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang 

diperinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 

f. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata 

pelajaran dan jenjang pendidikan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa diharapkan 

setelah kurikulum 2013 diimplementasikan disekolah akan terjadi 
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perubahan dari peserta didiknya itu sendiri, dengan mereka dapat lebih 

produktif, kreatif, inovatif dan efektif. Selain itu juga peserta didik dapat 

lebih senang dalam proses pembelajaran. Kemudian dari aspek pendidik 

dan tenaga kependidikan. Dengan adanya perubahan kurikulum 

diharapkan dapat adanya perubahan dalam cara mengajar sehingga 

membuat peserta didik semakin antusias saat pembelajaran. 

5. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Model  problem based learning adalah model pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran peserta didik pada masalah, sehingga peserta 

didik dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan 

keterampilan yang lebih tinggi. Model ini bercirikan penggunaan masalah 

kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari peserta didik untuk 

melatih dan meningkatkan serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep 

penting, dimana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu 

peserta didik mencapai keterampilan mengarahkan diri.  

Menurut Arends R (2008:51) PBL ditandai oleh peserta didik yang 

bekerja berpasangan atau dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

menginvestigasi masalah kehidupan nyata yang membingungkan. Peran 

guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah menyodorkan berbagai 

masalah, memberikan pertanyaan. Menurut Ibrahim (Hosnan 2014 : 295) 

PBL meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada 
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keterkaitan antar disiplin, penyelidikan, kerja sama dan menghasilkan 

karya serta peragaan. PBL tidak dirancang untuk membantu guru 

memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada peserta didik. 

Pembelajaran berbasis masalah, antara lain bertujuan untuk membantu 

peserta didik mengambangkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

pemecahan masalah. Model pembelajaran dengan PBL, menawarkan 

kebebasan peserta didik dalam proses pembelajaran. Panen  (Rusmono, 

2014 : 74) mengatakan dalam model pembelajaran dengan PBL, peserta 

didik diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang 

mengharuskannya untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan 

data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahkan masalah. 

Dapat dipahami bahwa model pembelajaran dengan PBL adalah 

model pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan kelompok, Kegiatan 

perorangan yaitu, peserta didik melakukan kegiatan membaca berbagai 

sumber, meneliti, dan penyampaian temuan, dan kegiatan dikelas, yaitu 

mempresentasikan laporan, dan diskusi antar kelompok di bawah 

bimbingan guru. Guru juga perlu menyodorkan situasi bermasalah kepada 

peserta didik agar peserta didik terlibat dalam mengidentivikasi 

permasalahan. 
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a. Langkah – langkah  Problem Based Learning menurut Arends 

(2008:57) adalah: 

Fase-fase Perilaku Guru 

Fase 1 Memberikan orientasi 

tentang permasalahannya kepada 

peserta didik. 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan sarana atau 

logistik yang di butuhkan. Guru 

memotivasi peserta didik untuk 

terlibat dalam aktivitas pemecahan 

nyata yang dipilih atau ditentukan. 

 

Fase 2 Mengorientasikan peserta 

didik untuk meneliti. 

Guru membantu peserta didik 

untuk mengidentifikasikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas 

belajar yang terkait dengan 

permasalahannya. 

Fase 3 Membantu investigasi 

mandiri dan kelompok. 

Guru mendorong peserta didik 

untuk mendapatkan informasi yang 

tepat, melaksanakan percobaan, 

mencari penjelasan dan solusi. 

Fase 4 Mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak dan 

exhibit. 

Guru membantu peserta didik 

merencanakan dan menyiapkan 

artefak-artefak yang tepat. seperti 

laporan, rekaman video, model-

model dan membantu mereka 

untuk menyampaikannya kepada 

orang lain. 

Fase 5 menganalisis dan 

mengevaluasi proses mengatasi 

masalah. 

Guru membantu peserta didik 

melakukan refleksi terhadap proses 

yang mereka gunakan. 

 

 

Berdasarkan langkah-langkah PBL yang dijelaskan oleh Arends, 

peneliti memodifikasi beberapa bagian yang disesuaikan dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang akan dilakukan. Adapun 

fase-fase yang telah dimodifikasi sebagai berikut, yaitu: fase 1 

Memberikan orientasi permasalahannya kepada peserta didik. 

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
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aktivitas yang akan dilakukan. Guru juga memotivasi peserta didik 

untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan nyata yang dipilih atau 

ditentukan. Guru menyampaikan materi yang akan di ajarkan. Guru 

memperlihatkan  media dan menjelaskan cara menggunakan media 

flashcard. Guru membagi peserta didik peserta didik menjadi 4 

kelompok yang terdiri dari 5-6 peserta didik dalam satu kelompok, 

kemudian guru memberikan contoh permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari yang disesuaikan materi. 

Fase 2: Mengorientasikan peserta didik untuk meneliti. 

Pembelajaran problem based learning (PBL) mendorong peserta didik 

belajar untuk berkolaborasi. Pemecahan masalah membutuhkan 

kerjasama anatar anggota kelompok. Guru meminta perwakilan 

kelompok maju ke depan kelas untuk mengambil media  flashcard. 

Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik dengan cara 

permainan untuk menentukan kelompok mana yang berhak mengambil 

kartu terlebih dahulu. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah 

mengupayakan agar semua peserta didik aktif terlibat dalam sejumlah 

kegiatan penyelidikan dan hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan 

penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Guru juga meminta peserta 

didik untuk mengangkat tangan pada saat akan menjawab pertanyaan dari 

guru. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi mengidentifikasi hal-

hal yang menyebabkan timbulnya suatu masalah yang disesuaikan dengan 

materi. Kegiatan trakhir pada fase 2 adalah guru meminta peserta didik 

untuk dapat bertukar pendapat pada saat kegiatan diskusi. 
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Fase 3 Membantu investigasi mandiri. Pada tahap ini guru 

mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan. Tujuan 

dari tahap ini adalah agar peserta didik mengumpulkan informasi untuk 

mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pda tahap ini guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba berbagai alternatif 

jawaban terhadap permasalahan yang diberikan. Guru memberikan 

bimbingan dengan mendatangi setiap kelompok dan melihat bagaimana 

peserta didik melakukan kegiatan diskusi untuk memecahakan masalah 

tersebut. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya. 

Fase 4 mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit. 

Pada tahap ini peserta didik di tuntut untuk menciptakan adanya solusi 

dari permasalahan yang diberikan. Artefak yang dimaksud dalam fase ini 

adalah hasil laporan kegiatan diskusi yang telah peserta didik lakukan 

dengan kelompok secara tertulis mengenai solusi yang peserta didik 

pecahkan. Kegiatan selanjutnya guru meminta peserta didik untuk 

menyimak apa yang dipresentasikan kelompok lain di depan kelas. 

Fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. 

Fase trakhir ini dimaksud untuk membantu peserta didik melakukan 

refleksi terhadap proses yang mereka gunakan untuk membantu peserta 

didik menganalisis dan mengevaluasi proses yang peserta didik gunakan. 

Pada fase ini guru meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan 

kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Guru membantu 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil diskusi. Guru juga memberikan 
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hukuman kepada kelompok yang terakhir selesai mengerjakan soal pada 

flashcard dengan menyanyikan lagu nasional. 

b. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memiliki 

beberapa kelebihan dan kekurangan menurut Hamruni (2012 : 114) 

dianataranya: 

Kelebihan: 

1) Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk 

memahami isi pelajaran. 

2) Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik 

serta memberikan kepuasan yang menentukan pengetahuan baru 

bagi peserta didik. 

3) Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran 

peserta didik. 

4) Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana 

mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam 

kehidupan nyata. 

5) Pemecahan masalah membantu peserta didik untuk 

mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab 

dalam pembelajaran yang dilakukan.  

6) Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk berpikir dan mengembangkan kemampuan mereka 

dengan pengetahuan-pengetahuan baru. 
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Kekurangan: 

1) Peserta didik yang memiliki kecerdasan yg kurang akan 

bergantung pada peserta didik yang pandai karena sudah ada yang 

mengerjakan tugas dalam kelompoknya dan peserta didik tersebut 

hanya bermain sendiri dan menyalin pekerjaan teman satu 

kelompoknya.  

2) PBL kurang efektif  karena pengamatannya membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 

3) Tidak semua hal dalam dunia nyata dapat dijadikan penyelidikan 

untuk dicari pemecahan masalah. 

6. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media  

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Gagne  (Arief, 2011 : 6) menyatakan bahwa media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Media juga dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. 

Media yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari pengirim ke penerima. Menurut Bretz (Anitah, 2008:1) 
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mengatakan bahwa media adalah sesuatu yang terletak ditengah-tengah, 

jadi suatu perantara yang menghubungkan semua pihak yang 

membutuhkan terjadinya suatu hubungan, dan membedakan antara 

media komunikasi dan alat bantu komunikasi. Berdasarkan berbagai 

pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemampuan peserta didik 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif.  

b. Media Flashcard 

Flashcard adalah kartu belajar yang efektif yang mempunyai dua 

sisi dengan salah satu sisi berisi gambar, teks, atau tanda simbol dan sisi 

lainnya berupa definisi, keterangan gambar, jawaban, atau uraian yang 

membantu mengingat-kan atau mengarahkan peserta didik kepada 

sesuatu yang berhubungan dengan gambar yang ada pada kartu. 

Widya,dkk (2018:41). Permainan kartu bergambar atau flashcard 

merupakan alat belajar yang efektif. Dengan berbagai macam pola 

permainan, permainan ini digunakan dalam berbagai topik bidang studi 

atau tematik studi. Said, dkk (2015:211)  flashcard sebagai media ajar 

dalam kegiatan pembelajaran melalui aktivitas permainan. Aktivitas 

permainan ini peserta didik pada proses kegiatan belajar mampu 
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membantu peserta didik memahami materi pelajaran yang sulit dan 

rumit menjadi lebih mudah dipahami.  

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa  flashcard 

yaitu media atau alat berbentuk kartu  berupa gambar yang efektif 

untuk membantu dan  mengarahkan peserta didik pada proses kegiatan 

pembelajaran untuk lebih mudah memahami materi. Media  flashcard 

juga mengandung unsur permainan sehingga peserta didik pada proses 

kegiatan akan dimudahkan untuk memahami materi. 

c. Kelebihan Kekurangn  Media Flashcard dalam Pembelajaran 

Kelebihan media Flashcard : 

1) Media  flashcard sangat efisien dan mudah dibawa kemana-mana. 

2) Media  flashcard dapat dikatakan menyenangkan karena bersifat 

mengandung unsur permainan. 

3) Praktis 

Kelemahan Flashcard : 

1) Tidak dapat menunjukan gerak karena flashcard berupa kartu 

2) Flash card terlihat kecil ketika di lihatkan pada kelas yang lebih 

besar  

3) Hanya menekankan pada indra pengelihatan saja. 

d. Implementasi Model Pembelajaran problem based learning berbantu 

media Flashcard. 

Pada penelitian ini akan melakukan inovasi pembelajaran 

menggunakan model problem based learning berbantu media 

Flashcard.  
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Langkah-langkah implementasi tersebut sebagai berikut: 

Kegiatan Awal : 

1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran  peserta didik. 

3. Guru mengajak seluruh peserta didik untuk berdoa bersama. 

4. Membimbing peserta didik menyanyikan lagu nasional. 

5. Guru melakukan apresiasi seputar materi pelajaran. 

6. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

7. Guru membagi peserta didik peserta didik menjadi 4 kelompok yang 

terdiri dari 5-6 peserta didik dalam satu kelompok. 

8. Guru memperlihatkan media. 

Kegiatan Inti: 

  Fase 1 Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada  

peserta didik. Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Guru juga memotivasi 

peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan nyata yang dipilih 

atau ditentukan. Kemudian guru memberikan contoh permasalahan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari yang disesuaikan materi. 

Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik untuk menemliti. 

Pembelajaran problem based learning (PBL) mendorong peserta didik 

belajar untuk berkolaborasi. Pemecahan masalah membutuhkan 

kerjasama anatar anggota kelompok. Guru meminta perwakilan 

kelompok maju ke depan kelas untuk mengambil media  flashcard. Guru 

memberikan pertanyaan kepada peserta didik dengan cara permainan 
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untuk menentukan kelompok mana yang berhak mengambil kartu 

terlebih dahulu. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah 

mengupayakan agar semua peserta didik aktif terlibat dalam sejumlah 

kegiatan penyelidikan dan hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan 

penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Guru juga meminta peserta 

didik untuk mengangkat tangan pada saat akan menjawab pertanyaan dari 

guru. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi mengidentifikasi hal-hal 

yang menyebabkan timbulnya suatu masalah yang disesuaikan dengan 

materi. Kegiatan trakhir pada fase 2 adalah guru meminta peserta didik 

untuk dapat bertukar pendapat pada saat kegiatan diskusi. 

Fase 3 Membantu investigasi mandiri. Pada tahap ini gurU 

mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan. Tujuan dari 

tahap ini adalah agar peserta didik mengumpulkan informasi untuk 

mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pda tahap ini guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba berbagai alternatif jawaban 

terhadap permasalahan yang diberikan. Guru memberikan bimbingan 

dengan mendatangi setiap kelompok dan melihat bagaimana peserta didik 

melakukan kegiatan diskusi untuk memecahakan masalah tersebut. Guru 

membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya. 

Fase 4 mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit. 

Pada tahap ini peserta didik di tuntut untuk menciptakan adanya solusi dari 

permasalahan yang diberikan. Artefak yang dimaksud dalam fase ini adalah 

hasil laporan kegiatan diskusi yang telah peserta didik lakukan dengan 
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kelompok secara tertulis mengenai solusi yang peserta didik pecahkan. 

Kegiatan selanjutnya guru meminta peserta didik untuk menyimak apa yang 

dipresentasikan kelompok lain di depan kelas. 

Fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. 

Fase trakhir ini dimaksud untuk membantu peserta didik melakukan refleksi 

terhadap proses yang mereka gunakan untuk membantu peserta didik 

menganalisis dan mengevaluasi proses yang peserta didik gunakan. Pada 

fase ini guru meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan kepada 

kelompok yang sedang melakukan presentasi. Guru membantu peserta didik 

untuk mengevaluasi hasil diskusi. Guru juga memberikan hukuman kepada 

kelompok yang terakhir selesai mengerjakan soal pada flashcard dengan 

menyanyikan lagu nasional. 

Kegiatan Akhir : 

1. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi. 

2. Guru memberikan evaluasi berupa tes akhir seputar materi 

pembelajaran kepada peserta didik secara tertulis. 

3. Pembelajaran di tutup dengan berdoa bersama. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Mungzilina (2018) telah melakukan penelitiannya yang berjudul Penerapan 

Model Pembelajaran Problem Based learning untuk Meningkatkan 

Tanggung Jawab dan Hasil Belajar Kelas 2 SD. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah tes dan 

non tes. dimana tes yang digunakan yaitu tes evaluasi berupa pilihan ganda, 

sedangkan non tes yang digunakan yaitu lembar observasi kegiatan guru dan 
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peserta didik dalam proses pembelajaran, dan angket tanggung  jawab 

peserta didik. Mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pembelajaran tematik. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menunjukan 

peningkatan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pengelaman dari 

kondisi awal  siklus I, dan siklus II, terlihat rata-rata kemampuan peserta 

didik di dalam proses pembelajaran semakin baik dan mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Peserta didik lebih bertanggung jawab 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning pembelajaran yang berlangsung jauh 

lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik, karena pembelajaran tidak 

hanya berpuat pada guru namun peserta didik juga ikut terlibat langsung 

dalam segala kegiatan pembelajaran, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

peningkatan tanggung jawab dan hasil belajar peserta didik. 

2. Fitiyani (2017)  telah melakukan penelitian yang berjudul Efektifitas Media 

Flashcard dalam Meningkatkan Kosakata Bahasa Inggris. Desain yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Hipotesis penelitian 

ini adalah kosakata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sebelum dan sesuadah pemberian media  flashcards. Menurut hasil 

penelitian yang diperoleh bahwa flashcard dapat meningkatkan kemampuan 

kosakata Bahasa Inggris peserta didik. Subjek kelompok eksperimen 

menunjukan hasil yang lebih baik dari pada kelompok kontrol. Perlakuan 

pada kelompok eksperimen diberikan selama lima sesi pertemuan, yaitu 
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setiap sesi pertemuan diberikan tema yang berbeda sesuai dengan silabus. 

Sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakukan, mereka 

menggunkana metode konvensional yaitu metode biasa yang digunkan oleh 

guru dengan ceramah dan latihan soal dalam menyelesaikan LKS. Hal 

tersebut menunjukan bahwa media  flashcard dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Flashcard berpengaruh signifikan untuk meningkatkan 

kemampuan kosakata Bahasa Inggris peserta didik Sekolah Dasar. 

Flashcard dapat membantu peserta didik belajar lebih fokus dan dapat 

mengenal kata dengan mudah. Menggunakan flashcard sebagai media 

belajar membantu peserta didik berani dan tidak malu untuk tampil ke depan 

kelas. 

3. Hidayat (2018) telah melakukan penelitian yang berjudul  Analysis of 

Problem-Solving Abilties of Elementary School Students Through Peoblem-

Based Learning Model Based on Self Confidence. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan tes kemampuan memecahkan masalah, kuesioner 

kepercayaan diri, wawancara, obervasi, dan dokumentasi. Tahap pertama 

dilakukan dengan metode kualitatif  yaitu wawancara dan observasi. 

Kemudian pada tahap kedua dilakukan sebelum peserta didik diberi 

kuesioner untuk menentukan tingkat kepercayaan awal peserta didik dalam 

3 kategori rasa percaya diri yang tinggi, moderat kepercayaan diri, dan 

rendahnya rasa percaya diri. Pada tahap ketiga yaitu melakukan wawancara 

dengan peserta didik dalam kategori rasa percaya diri yang tinggi. Dapat 

disimpulkan bahwa percaya diri peserta didik dapat meningkat setelah diberi 

pembelajaran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
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lingkungan sehari-hari peserta didik dalam model pembelajaran berbasis 

masalah. Adanya peningkatan kepercayaan diri peserta didik setelah 

mempelajari model pembelajaran  problem based learning. 

4.  Balim (2010) telah melaksanakan penelitiannya dalam jurnal Internasional 

yang berjudul The Effects Of Using Problem Based Learning In Science and 

Technology Teaching Upon Students Academic Achievement and Levels Of 

Structuring Conseps. Penelitian ini menggunakan dua kelompok termasuk 

eksperimental (n = 20) dan kontrol (n = 21) kelompok, dan studi yang 

digunakan kelompok kontrol desain semi-eksperimen posttest pretest. 

Kelompok sampel terdiri dari 41 siswa kelas tujuh terdaftar di sebuah 

sekolah dasar di Turki. Penelitian ini menggunakan dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diajar 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan kelompok 

Kontrol diajarkan atas dasar ilmu dan kurikulum teknologi. Peserta didik di 

kelompokan menjadi 4 kelompok dari 5 setiap peserta didik. Peserta didik 

bekerja sama, berbagi ide dan dibahas dalam rangka memecahkan masalah 

selama proses pembelajaran berbasis masalah. Kelompok eksperimen 

mencapai keberhasilan yang lebih tinggi dari pada kelompok kontrol. Dapat 

dikatakan bahwa penggunaan pembelajaran berbasis masalah dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi pengajaran lebih efektif dalam meningkatkan 

prestasi akademik peserta didik dari pada hanya menggunakan kurikulum 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Learning (PBL) 

dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan pendidikan karakter 

khususnya pada sikap tanggung jawab  dan prestasi belajar peserta didik. 

Model tersebut akan membuat pemikiran peserta didik  untuk dapat 

memecahkan masalah.  Penggunaan model pembelajaran dan media yang 

tepat oleh guru dapat mendorong tumbuhnya rasa senang peserta didik 

terhadap pelajaran, memberikan kemudahan peserta didik untuk memahami 

pelajaran sehingga memungkinkan peserta didik mencapai prestasi belajar 

yang lebih baik. Media yang akan peneliti gunakan yaitu media  flashcard. 

Persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

peneliti juga akan penggunakan model Problem Based Learning, sedangkan 

perbedaannya adalah peneliti akan menggunakan model problem based 

learning dan media  flashcard untuk meningkatkan pendidikan karakter 

peserta didik khususnya untuk meningkatkan sikap tanggung  jawab dan 

prestasi  peserta didik di SD Negeri 1 Cihonje. 

C. Kerangka Pikir 

Proses pembelajaran yang dilakukan guru masih cenderung 

berkonsentrasi pada metode yang kurang inovatif dalam penyampaian materi, 

jadi guru belum menggunakan media atau alat bantu pada saat pembelajaran. 

Masalah lain juga terdapat pada sikap tanggung jawab peserta didik, dimana 

peserta didik ketika diberi tugas oleh guru kurang bisa bertanggung jawab 

akan tugasnya dan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, contohnya pada 

saat peserta didik diberi tugas oleh guru untuk melakukan kegiatan berdiskusi 

pada saat berkelompok peserta didik  lebih memilih untuk bermain dengan 
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teman yang lain dari pada mengerjakan tugas yang diberikan guru. Peserta 

didik dengan mudahnya hanya mengandalkan teman satu kelompoknya untuk 

mengerjakan tugas. 

 Peserta didik hanya mencontek dan menyalin hasil pekerjaan peserta 

didik lainnya. Pada saat diskusi, beberapa peserta didik cenderung pasif dan 

tidak mengikuti proses diskusi. Pada saat belajar kelompok pun peserta didik 

kurang terjalin ke kompakan dengan teman sekompoknya. Peserta didik lebih 

suka memilih teman pada saat berkelompok. Sama halnya ketika jadwal piket 

peserta didik kurang memperhatikan dan sering melalaikan jadwal piket yang 

sudah di sepakati bersama. Peserta didik lebih mementingkan memakan 

jajannya dari pada melaksanakan tugas piket sehingga guru sering 

melaksanakan piket pada saat sebelum pembelajaran dimulai. 

Model pembelajaran problem based learning dalam proses 

pembelajarannya akan membuat peserta didik menjadi bisa bertanggung jawab 

karena peserta didik akan dihadapkan dengan masalah dunia nyata peserta 

didik dan harus menyelesaikannya dengan cara kegiatan berdiskusi dengan 

teman satu kelompoknya. Peran guru pada proses pembelajaran model  

problem based learning sangat penting, yaitu untuk memfasilitasi dan 

mensupport pembelajaran peserta didik, dan membimbing. Pembelajaran yang 

baik harusnya menarik dan tidak membosankan sehingga dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dan diperlukan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga 

pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru tetapi peserta didik lebih 

diikutkan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. 
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Model pembelajaran problem based learming dengan berbantu media 

flashcard diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk bisa lebih 

bertanggung jawab dan mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

khususnya pada mata pelajaran tematik. Peneliti akan melakukan tindakan dua 

kali pada siklus pertama dan siklus kedua. Dengan menggunakan model 

problem based learning untuk meningkatkan tanggung jawab dan prestasi 

belajar peserta didik di SD Negeri 1 Cihonje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir diatas, maka dalam penelitian 

ini diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Melalui model  pembelajaran  problem based learning (PBL) berbantu 

media  flashcard pada tema 9 dapat meningkatkan sikap tanggung jawab 

peserta didik pada kelas V SD Negeri 1 Cihonje. 

Kondisi Awal 

Peserta didik masih 

belum bisa bertanggung 

jawab atas tugasnya, dam 

prestasi belajar rendah. 

 

Tindakan Siklus I 

Guru menggunakan 
model Problem Based 
Learning (PBL) dan 
media flash card pada 
siklus I. 

Tindakan Siklus II 

Guru menggunakan 

model Problem Based 

Learning (PBL) dan 

media flash card pada 

siklus II  

Refleksi 

Kondisi Akhir 

Penggunaan model Problem Based 

Learning (PBL) dan media  flash card dapat 

meningkatkan sikap tanggung jawab dan 

prestasi belajar. 

 

Refleksi 

Tindakan 
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2. Melalui model pemebelajaran problem based learning (PBL) berbantu 

media  flashcard pada tema 9 dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik kelas V SD Negeri 1 Cihonje. 
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