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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Dukuh Sebrang Kecamatan Ciasem 

Kabupaten Subang dengan jumlah 29 siswa terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV pada subtema Kebersamaan dalam Keberagaman dengan menggunakan 

model Discovery Learning. Keadaan siswa yang kurang pada hasil belajar yang 

mencakup aspek afektif, kognitif dan psikomotor masih banyak yang dibawah 

KKM karena guru yang sering menggunakan metode cenderung monoton dan 

belum menggunakan model Discovery Learning. Penelitian ini menggunakan 

metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan sistem siklus yang terdiri dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dilakukan dalam 

tiga siklus. Hasil penelitian pada hasil belajar siswa yang diperoleh dari tiga aspek 

yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Menunjukkan bahwa pada siklus I 

siswa meraih ketuntasan sikap peduli (afektif) 44,8% sedangkan sikap santun 

meraih 74,4%, pengetahuan (kognitif) sebesar 51,7%, dan keterampilan 

(psikomotor) 42,3%. Pada tindakan siklus II yang merupakan perbaikan dari hasil 

pada siklus I mengalami peningkatan persentase ketuntasan sikap peduli (afektif) 

sebesar 65,5%, sedangkan sikap santun meraih 79,3%, pengetahuan (kognitif) 

sebesar 72,4%, dan keterampilan (psikomotor) sebesar 79,3%. Pada tindakan 

siklus III yang merupakan perbaikan dari hasil pada siklus II mengalami 

peningkatan persentase ketuntasan sikap peduli (afektif) sebesar 100% sedangkan 

sikap santun meraih 100%, pengetahuan (kognitif) sebesar 100%, dan 

keterampilan (psikomotor) sebesar 100%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model Discovery Learning terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Dukuh Sebrang Kecamatan 

Ciasem Kabupaten Subang pada subtema Kebersamaan dalam Keberagaman. 

Dengan demikian model Discovery Learning dapat dijadikan salah satu model 

pembelajaran untuk diterapkan dalam pembelajaran. 
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