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ABSTRAK 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan di SDN Neglasari 4 Kecamatan 

Coblong Kota Bandung dengan subjek penelitian yang berfokus pada siswa kelas 

IV dengan jumlah siswa 30 orang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

sikap percaya diri dan hasil belajar siswa kelas IV dengan menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning pada subtema kebersamaan dalam 

keberagaman, yang dilatarbelakangi karena siswa masih berperan pasif dalam 

proses pembelajaran, pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah, siswa 

cenderung malu dan takut salah untuk mengutarakan pendapatnya, rendahnya 

sikap percaya diri siswa yang berdampak pula pada rendahnya hasil belajar siswa 

terhadap materi pembelajaran tersebut. Desain penelitian ini menggunakan model 

Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari III siklus. Setiap siklusnya meliputi 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sikap percaya diri dan hasil belajar siswa 

yang terlihat dari hasil belajar di setiap tes. Berdasarkan pengamatan dan refleksi 

yang dilaksanakan diperoleh data yang menunjukkan adanya peningkatan sikap 

percaya diri yaitu pada siklus I 40%, siklus II 57% dan siklus III 83,3%. 

Sedangkan untuk tes pembelajaran juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus 

I 26,66%, siklus II 46,7%, dan siklus III 86,7%. Selain itu, untuk penilaian RPP 

diperoleh data yang menunjukan peningkatan pada setiap siklusnya yaitu siklus I 

83,75%, siklus II 87,5% dan siklus III 88,75%. Untuk peningkatan pelaksanaan 

pembelajaran juga mengalami peningkatan dari setiap siklusnya yaitu siklus I 

88,75%, siklus II 91,25% dan siklus III 92,5%. Berdasarkan hasil tersebut, maka 

dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada subtema 

kebersamaan dalam keberagaman dapat meningkatkan sikap percaya diri dan hasil 

belajar siswa. Berdasarkan hasil persentase di atas penelitian ini 

direkomendasikan sebagai salah satu bentuk inovasi pembelajaran sebagai salah 

satu cara untuk mengatasi masalah-masalah pelaksanaan pembelajaran di Sekolah 

Dasar. 
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