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ABSTRAK

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri
sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Hal itulah
yang mempengaruhi pentingnya tanggung jawab diajarkan dalam proses
pembelajaran khususnya pada siswa sekolah dasar (SD). Namun dalam situasi
yang terjadi di kelas IV SDN Genuksari 01 siswa belum memiliki tangggung
jawab yang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi
meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar mata pelajaran PKn melalui
model Problem Based Learning berbantuan media audio visual di kelas IV SDN
Genuksari 01 Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa
kelas IV SDN Genuksari 01 Semarang yang berjumlah 39 siswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Adanya peningkatan tanggung
jawab siswa yang ditunjukkan dengan peningkatan aspek tanggung jawab siswa
dalam setiap siklusnya. Pada siklus I diperoleh persentase tanggung jawab rata-
rata 60,56% dengan kriteria cukup sedangkan siklus II diperoleh persentase
tanggung jawab rata-rata 86,21% dengan kriteria sangat baik. Adapun
peningkatan prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan peningkatan prestasi
belajar pada setiap siklusnya yaitu siklus I dengan presentase ketuntasan kelas
64,1% dan siklus II dengan presentase ketuntasan kelas 94,87%. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based
Learning berbantuan media audio visual dapat meningkatkan tanggung jawab dan
prestasi belajar siswa di kelas IV SDN Genuksari 01 Semarang. Sebaiknya saat
pembelajaran guru menggunakan model pembelajaran agar semua siswa ikut aktif
dalam pembelajaran dan siswa merasa senang untuk mengikuti pembelajaran.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Prestasi Belajar, Model Problem Based Learning,
Media Audio Visual
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