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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi literature (library research) yang berjudul “Analisis 

Penerapan Model Discovery Learning” Penelitian ini untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu 

Bagaimana konsep model Discovery Learning? Bagaimana Sikap Percaya Diri di kelas III? Dan 

bagaimana hubungan pembelajaran Discovery Learning terhadap sikap percaya diri peserta didik? 

Data penelitian ini diperoleh dari beberapa buku,skripsi yang mengungkapkan tentang model 

pembelajaran Discovery Leraning terhadap sikap percaya diri. Penelitian tersebut di analisis 

dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian 

menunjukan yaitu Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning 

menekankan pada peserta didik untuk ikut aktif dalam pembelajaran dan mengkonstruksikan 

pengetahuan mereka dengan pengetahuan yang baru saja mereka temukan. Pada salah satu 

penelitian yang telah dilakukan, penerapan model Discovery Leaning ini menunjukan keberhasilan 

dalam meningkatkan sikap percaya diri peserta didik serta hasil belajarnya. Hal ini membuktikan 

bahwa, rasa percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian seseorang yang ikut berperan 

dalam mengantarkan seseorang mencapai puncak kesuksesan. Dengan rasa percaya diri, seseorang 

dapat mengaktualisasikan potensi maupun bakat yang ada dalam dirinya. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis).analisis isi digunakan untuk 

mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Untuk menjaga 

kekekalan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis-informasi maka dilakukan 

pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka serta memperhatikan komentar 

pembimbing. Hubungan model Discovery Learning dengan sikap Percaya Diri, dilihat dari 

pengertian model pembelajaran Discovery Learning yaitu suatu model untuk mengembangkan 

cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, memecahkan 

sendiri, maka hasil yang diproleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah 

dilupakan peserta didik. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berfikir analisis dan 

mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. 
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