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Masalah penelitian ini adalah rendahnya keterampilan sosial siswa dikelas IV. 

Dari hasil observasi ditemukan bahwa masih banyak siswa yang kurang mampu 

melakukan kegiatan komunikasi, bekerjasama dengan teman sebaya, kurang 

memberikan umpan balik baik dalam kritik, jawaban ataupun saran dalam 

menyelesaikan tugas ataupun masalah yang terdapat didalam kelas dan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menngkatkan keterampilan 

sosial siswa dengan menerapkan model Problem Based Learning dan mengetahui 

keterlibatan siswa dalam belajar secara berkelompok atau berdiskusi dengan 

menggunakan model Problem Based Learning yang diterapkan. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 050664 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat. 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitiu Penelitian Tindakan Kelas (Action Research). 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 29 siswa pada semester II 

yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Penelitian ini dilakukan 

sebanyak dua siklus,dimana setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus 

terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Tehnik pengumpuilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar 

obsevasi. Penelitian Tindakan Kelas ini menerapkan model Problem Based Learning 

untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas IV SD Negeri No. 050664 Lubuk 

Dalam Kecamatan Stabat, Kabupaten langkat. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa : (1) Pada lembar observasi tahap awal 

diperoleh presentase rata-rata sebesar 59,84 % dimana secara klasikal dari 29 orang 

siswa hanya 3 orang siswa dengan kriteria terampil (10,34 %) dan 26 orang siswa 

kurang terampil (89,66 %). Pada siklus I terjadi peningkatan dimana presentase rata-

rata sebesar 73,71 % dan secara klasikal terdapat 13 orang siswa (55,17 %) dengan 

kriteria terampil dan 16 orang siswa (44,83 %) kurang terampil. Sedangkan pada siklus 

II, presentase rata-rata sebesar  80,10 % dimana terdapat 24 orang siswa (82,75 %) 

dengan  kriteria terampil dan 5 orang siswa (17,25 %) pada kriteria kurang terampil. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat 

diterima yaitu dengan menggunakan model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas IV pada Tema Pahlawanku, Subtema 

Perjuangan Para Pahlawan dengan Kompetensi Dasar yaitu memahami arti bersatu 

dalam keberagaman dirumah, sekolah dan masyarakat di SD Negeri No.050664 Lubuk 

Dalam dapat meningkat. 


