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PENINGKATAN KINERJA BELAJAR EKONOMI MELALUI 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING 

PADA SISWA KELAS XI IPS 1 SMA MUHAMMADIYAH 1 SUMENEP 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan model pembelajaran discovery 

learning dapat meningkatkan kinerja belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Sumenep. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian 

Tindakan dengan desain penelitian yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

menerapkan 2 siklus dimana masig-masing terdiri dari 4 komponen yaitu 

reancana, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dari penelitian ini adalah guru 

ekonomi dan siswa kelas XI IPS 1, dengan total 13 siswa, terdiri dari 10 siswa 

laki-laki dan 3 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini observasi, tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dapat di lihat dari nilai rata-rata persentase siswa yang 

mengalami peningkatan pada pra tindakan (23,076%), siklus I (53,846%), dan 

siklus II (84,615%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan kinerja belajar ekonomi 

siswa kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. 

 

Kata Kunci: Discovery Learning, Kinerja Belajar, Pelajaran Ekonomi  

 

Abstract 

The purpose of this study is to describe the discovery learning model that can 

improve the learning performance of class XI IPS 1 students at SMA 

Muhammadiyah 1 Sumenep. This type of research uses Action Research with a 

research design, namely Classroom Action Research (CAR) which applies 2 

cycles where each consists of 4 components, namely planning, action, 

observation, and reflection. The subjects of this study were economics teachers 

and students of class XI IPS 1, with a total of 13 students, consisting of 10 male 

students and 3 female students. The data collection techniques used in this study 

were observation, tests, and documentation. The results of this study indicate that 

it can be seen from the average value of the percentage of students who 

experienced an increase in pre-action (23.076%), cycle I (53.846%), and cycle II 

(84.615%). So it can be concluded that the application of the Discovery Learning 

learning model can improve the economic learning performance of students in 

class XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. 

 

Keywords: Discovery Learning, Economics Lesson, Learning Performance 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mencapai 

tujuan tertentu, yang terpenting adalah meningkatkan kemampuan berpikir 

manusia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar 
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semakin meningkat dari waktu ke waktu dan maju dari waktu ke waktu 

(Assidiq et al., 2018). Pendidikan sebagai suatu sistem juga terdiri dari 

beberapa komponen atau faktor pendidikan. Menurut (Assidiq et al., 2018) 

melalui pendidikan yang baik, progresif dan terprogram, dari waktu ke waktu 

kita akan dapat mengikuti segala perkembangan teknologi, khususnya yang 

berkaitan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan kita 

akan dapat mencari inovasi-inovasi yang bisa mengubah hidup untuk yang 

terbaik. Pendidikan juga adalah suatu cara untuk membentuk kemampuan 

manusia dalam menggunakan akalnya untuk menghadapi berbagai tantangan 

dan masalah hidup yang akan muncul di masa yang akan datang. Guru 

menjadi seorang perancang yang bertugas untuk merancang pembelajaran 

yang akan dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung agar apa yang 

disajikan efektif dan dapat diterima oleh peserta didik. Sedangkan peserta 

didik sebagai pelaksana pembelajaran dengan menggunakan pengetahuan dan 

wawasannya sendiri dalam proses pembelajaran. Menurut Rusman, (2016) 

komponen pembelajaran tediri dari tujuan, materi, stategi, media dan evaluasi 

pembelajaran. 

Dalam proses belajar mengajar guru diharapkan tidak hanya terpaku 

pada satu cara atau model pembelajaran. H. Asis Saefuddin & Ika Berdiati, 

(2014) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dan pengajaran merupakan 

suatu cara yang dilakukan guru selama pembelajaran dengan mempersiapkan 

segala sesuatu yang dapat secara efektif dan efisien mendukung keberhasilan 

pembelajaran. Guru menjadi seorang perancang yang bertugas untuk 

merancang pembelajaran yang akan dilakukan saat proses belajar mengajar 

berlangsung agar apa yang disajikan efektif dan dapat diterima oleh peserta 

didik. Sedangkan peserta didik sebagai pelaksana pembelajaran dengan 

menggunakan pengetahuan dan wawasannya sendiri dalam proses 

pembelajaran. 

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan proses pendidikan yaitu 

dengan dilakukannya penerapan kurikulum 2013 yang menyesuiakn dengan 
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kebutuhan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari Kurikulum 2013 yaitu  

untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar mampu hidup sebagai pribadi 

dan warga negara yang loyal, produktif, kreatif, inovatif dan aktif melalui 

pembelajaran yang menekankan pada pendekatan saintifik (Masdariah et al., 

2019). Seseorang disebut cerdas bukan hanya karena kemampuannya dalam 

memahami sesuatu, tetapi juga karena bagaimana seseorang itu dapat 

berkembang secara efektif dan psikomotorik. Menurut H. Asis Saefuddin & 

Ika Bardiati (2014) memberikan konsepsi bahwa terdapat lima pengalaman 

belajar pokok dalam proses pembelajaran yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi (data), mengasosiasikan atau mengolah data, dan 

mengomunikasikan. 

Diantara permasalahan yang sering muncul dalam proses belajar 

mengajar salah satunya adalah rendahnya kinerja (prestasi) belajar peserta 

didik yang disebabkan salah satunya yaitu kurang menariknya model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan pengalaman penulis saat 

PLP 2 di pulau Madura juga pengalaman sepupu penulis yang bersekolah di 

SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. Dimana tingkat kebehasilan belajar dan 

keaktifan siswa dari siswa kelas XI IPS 1 hanya terdapat 3 siswa dai total 13 

siswa yang mencapai nilai KKM sebesar 80. Apalagi untuk mata pelajaran 

ekonomi tentunya harus mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan 

kegiatan ekonomi di masyarakat, sehingga pembelajaran ilmu ekonomi tidak 

hanya dapat didasarkan pada teori saja, tetapi harus disesuaikan dengan 

penerapan dalam kehidupan nyata agar ilmu ekonomi berbeda dengan apa 

yang dipelajari siswa dapat menyerap dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari (Assidiq et al., 2018). 

Sehingga untuk memperbaiki hal tersebut maka dibutuhkan juga 

model pembelajaran yang menarik yang berfungsi sebagai pedoman oleh para 

guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Maka 

untuk menunjuang hal tersebut, dikembangkan model pembelajaran yang 
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dapat menantang peserta didik untuk mengembangkan pengalaman belajarnya 

dengan model pembelajaran Discovery Learning. Dan dengan model 

pembelajaran discovey learning penulis ingin mengetahui apakah model 

pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kinerja belajar peserta 

didik pada mata pelajaran ekonomi. Karena dalam model pembelajaran 

discovery learning, peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya, sedangkan guru berperan sebagai pemandu atau memberi 

petunjuk bagaimana cara memecahkan masalah tersebut (Anggarini, 2020). 

Benyamin S Bloom merupakan ahli pendidikan yang terkenal sebagai 

pecetus konsep taksonomi belajar. Taksonomi belajar menurut Bloom yaitu 

pengelompokan tujuan belajara menurut domain belajarnya. Menurut Bloom 

terdapat tiga domain belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor (Siregar 

et al., 2011). Sedangkan menurut Rusman, (2016) aktivitas belajar itu 

menggunakan seluruh potensi individu untuk membawa perubahan perilaku 

tertentu pada diri peserta didik, dimana kegiatan tersebut berkaitan dengan 

perubahan perilaku pada peserta didik dan perubahan tersebut dapat dicapai 

dengan berbagai cara. Menurut Miarso (2008: 3) dalam Rusman (2016) 

menjelaskan bahwa terdapat lima jenis interaksi yang dapat terjadi dalam 

pembelajaran dan proses pembelajaran, yaitu: 1) interaksi antara pendidik dan 

peserta didik; 2) interaksi antar sesama siswa atau antar sesama siswa; 3) 

interaksi siswa dengan nara sumber; 4) interaksi peserta didik dengan 

pendidik dengan sumber belajar yang sengaja dikembangkan; 5) Interaksi 

peserta didik dengan pendidik dengan lingkungan sosial dan alam. 

Menurut Joko Suwandi, (2017) ilmu ekonomi merupakan ilmu yang 

mempelajari secara sistematis perilaku manusia dalam rangka menyediakan 

sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. 

Masalahnya adalah mereka menghadapi kebutuhan yang tidak terbatas 

dengan sumber daya yang sangat terbatas untuk memuaskan mereka. 

Sedangkan menurut Paul A. Samuelson (Sukwiaty, 2007:101) dalam (Salmi, 

2019) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan sebuah studi tentang 



 
 

 

5 
 
 

 

perilaku masyarakat dan sosial dalam memilih cara untuk menangani sumber 

daya yang langka dan penggunaan alternatif yang berbeda untuk 

memproduksi dan mendistribusikan produk yang berbeda sekarang dan di 

masa depan untuk individu dan kelompok yang berbeda dalam masyarakat.  

Sapriya, (2017) menjelaskan bahwa mata pelajaran ekonomi bertujuan 

supaya peserta didik mempunyai keterampilan seperti 1) Memahami berbagai 

konsep ekonomi untuk menghubungkan peristiwa dan masalah ekonomi 

dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi dalam pengaturan 

individu, keluarga, masyarakat, dan negara; 2) Tunjukkan sikap ingin tahu 

terhadap serangkaian konsep ekonomi yang diperlukan untuk mempelajari 

ekonomi; 3) Mengembangkan sikap arif, rasional, dan bertanggung jawab 

dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang bisnis, 

administrasi, dan akuntansi yang bermanfaat bagi Anda, rumah, masyarakat, 

dan negara; 4) Mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentang nilai-

nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional 

maupun internasional. 

Menurut Didi Pianda, (2018) menjelaskan bahwa kinerja merupakan 

sebuah kata bahasa Indonesia yang berasalah dari akar kata “kerja”, yang 

dimana kata tersebut diterjemahkan dari bahasa asing, yaitu prestasi, bisa juga 

berarti hasil dari suatu pekerjaan. Menurut Rivai, (2005: 14) dalam Didi 

Piandi (2018) menjelaskan bahwa kinerja juga merupakan terjemahan dari 

kata performance, yang diartikan sebagai hasil atau keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama jangka waktu tertentu dalam menyelesaikan tugas. 

Dan menurut Oemar Hamalik (2002: 45) dalam Rusman (2016) juga 

menjelaskan bahwa hasil belajar dapat diketahui dengan munculnya 

perubahan persepsi dan perilaku, termasuk perbaikan perilaku. 

Menurut Munandi (2008: 24) dalam Rusman (2016) faktor-faktor 

yang dapat memepengaruhi hasil belajar yaitu meliputi: 1) Faktor Internal (a. 

Faktor Fisiologis, secara umum merupakan keadaan kesehatan yang sangat 

baik, tidak dalam keadaan lelah, tidak dalam keadaan cacat fisik, dll. Karena 
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hal-hal ini dapat mempengaruhi siswa saat mereka menerima topic; b. Factor 

Psikologis, yaitu setiap individu dalam hal ini memiliki kebutuhan psikologis 

yang berbeda secara mendasar, hal ini tentunya juga mempengaruhi hasil 

belajarnya. Beberapa faktor psikologis antara lain kecerdasan (IQ), perhatian, 

minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan berpikir logis). 2) Faktor Eksternal 

(a. Faktor Lingkungan, dapat meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial, 

lingkungan alam seperti suhu, kelembaban dan lain-lain. Belajar di siang hari 

tentu berbeda dengan belajar di pagi hari; b. Faktor Instrumental, yaitu faktor-

faktor yang keberadaan dan kegunaannya dirancang sesuai dengan hasil 

belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini dimaksudkan untuk berfungsi 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. 

Faktor instrumental tersebut berupa kurikulum, fasilitas, dan guru). 

Menurut Daryanto dan Syaiful Karim, (2017) model pembelajaran 

merupakan suatu cara yang dapat membantu siswa untuk memperoleh 

informasi, ide, keterampilan, nilai, keterampilan berpikir dan untuk 

mewujudkan dirinya, siswa juga diajarkan cara belajar yang efektif dan 

sistematis untuk menghasilkan siswa masa depan yang dapat meningkatkan 

keterampilan belajarnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta 

didik proses belajar ataupun pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran yaitu suatu bentuk pembelajaran secara khusus yang disajikan 

oleh guru di dalam kelas selama proses belajar mengajar yang telah dipetakan 

secara end-to-end.  

Menurut Deni Darmawan dan Dinn Wahyudi, (2018) langkah-langkah 

dalam model pemebelajaran Discovery Learning, diantaranya: 1) Pemberian 

stimulasi (Stimulation), (Pada tahap ini, guru dapat menginstruksikan siswa 

untuk memiliki kesempatan membaca berbagai sumber bibliografi yang 

sebelumnya tidak diarahkan pada jawaban siswa yang tidak lengkap. Guru 

kemudian menginstruksikan siswa untuk menentukan relevansi fokus masalah 

dari beberapa sumber yang sesuai dan membuka buku untuk dipelajari. Hal 

ini memungkinkan siswa untuk menemukan jawabannya sendiri); 2) 
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Pemberian fokus masalah (Problem Statement), (Pada tahap ini, guru dapat 

menjelaskan bahwa siswa perlu dapat merumuskan masalah, dan siswa 

diminta untuk memilih dan merumuskan kalimat hipotetis). 3) Pengumpulan 

data (Data Collection), (Pada tahap ini, siswa dapat didorong untuk 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan, sesuai dengan 

persyaratan proses menjawab dan membuktikan jawaban sementara dari 

tahap sebelumnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk membuktikan bahwa 

hipotesis benar pada tahap ini); 4) Pengolahan Data (Data Processing), (Pada 

tahap ini, guru dapat menginstruksikan siswa untuk mengolah berbagai data 

dan informasi yang berkaitan dengan usahanya untuk menciptakan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan pada tahap sebelumnya); 5) Pembuktian 

(Verification), (Peran guru pada tahap ini tidak lepas dari apa yang telah 

ditemukan siswa. Dimana siswa diharapkan dapat melakukan pemeriksaan 

yang cermat untuk membuktikan bahwa jawaban yang mereka buat benar); 6) 

Menyimpulkan (Generalization), (Pada titik ini, diinginkan siswa untuk 

menarik kesimpulan yang benar, menggunakan proses penalaran sebagai 

prinsip umum, dan menerapkannya pada peristiwa dan masalah yang mereka 

buat di awal tahap pembelajaran). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Kinerja Belajar Ekonomi Melalui 

Penerapan Model Pembelajarn Discovery Learning pada Siswa Kelas XI IPS 

1 SMA Muhammadiyah 1 Sumenep” yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kinerja belajar 

siswa kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan. Desain 

penelitian yang digunakan penulis pada penelitian tindakan ini yaitu 

Penelitian Tindakan Kelas dengan model siklus yang kegiatannya 

dilakukannya secara bertahap. Model siklus pertama kali diperkenalkan oleh 
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Kemmis dan McTaggart yang berasal dari Deakin University, Australia. 

Model ini terdiri dari empat komponen yaitu, 1) Reancana; 2) Tindakan; 3) 

Observasi; dan 4) Refleksi. Melalui model tersebut maka diharpakan dapat 

mencapai tujuan dari penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan 

pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Sumenep yang berada di Kota 

Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Waktu penelitian ini akan 

dilaksanakan selama 4 Minggu, yakni mulai dari tanggal 18 November 2021 

sampai pada tanggal 9 Desember 2021. Subjek dari penelitian ini adalah guru 

ekonomi dan siswa kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Sumenep yang 

berada di Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dengan total 13 

siswa, terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Objek dari 

penelitian ini adalah bagaimana guru megaja, bagaimana siswa belajar, dan 

bagaimana suasana pembelajaran di dalam kelas dengan penerapan model 

pembelajaran discovery learning. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan 

datayang digunakan penulis dalam peneltian ini, diantaraya: 1) Observasi; 2) 

Tes; 3) Dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang akan digunakan 

penulis dalam penelitian ini yaitu deskripsif kuantitatif dengan persentase. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMA Muhammadiyah 1 Sumenep merupakan sekolah yang berada di 

wilayah Kabupaten Sumenep di pusat kota Sumenep yang letaknya sangat 

strategis berada sangat dekat dengan jalan raya. Sehingga sekolah ini terletak 

di pinggiran kota yang mana masyarakatnya memiliki kepribadian tersendiri. 

Oleh karena itu, karena tantangan spesifik sekolah ini maka diperlukan 

rencana yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengembangkannya. 

Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumenep memeliki beberapa fasilitas untuk 

menunjang kegiatan ataupun proses belajar mengajar seperti masjid, lapangan 

futsal dan basket, laboratorium computer, laboratorium fisika, laboratorium 

IPS, laboratorium biologi, labotarprium bahasa, perpustakaan, serta 

lingkungan sekolah yang begitu sejuk atau taman. Sedangkan fasilitas di 
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ruang kelas sendiri terdiri dari LCD Proyektor, kipas angin, jam dinding, 

papan tulis, spidol, penghapus, meja dan kursi, sapu, lemari, dan sebaginya. 

Jam pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 WIB dan berkahir pada pukul 

11.00 WIB. Pada jam 07.00 – 07.30 sebelum proses belajar mengajar 

berlangsung sekolah mengagendakan siswa untuk membaca Al-Qur’an dan 

melakukan literasi. 

Sebelum dilakukannya tindakan penelitian maka hal pertama atau 

terlebih yang akan dilakukan peneliti yaitu observasi untuk mengetahui 

kondisi lingkungan (sekolah), siswa serta guru. Berdasarkan dari hasil 

observasi maka didapat suatu informasi bahwa untuk kelas XI IPS 1 total 

siswanya terdiri dari 13 siswa dengan 10 siswa laki-laki dan 3 siswa 

perempuan. Sebelum pandemi COVID-19 untuk mata pelajaran ekonomi 

biasanya dilakukan selama 2 kali dalam satu minggu. Namun berhubung 

dengan adanya pandemic COVID-19 maka pembelajaran untuk mata 

pelajaran ekonomi sekarang dilakukan hanya 1 kali dalam seminggu pada 

hari kamis jam pertama (07.30 – 08.30 WIB). Model pembelajaran yang biasa 

digunakan oleh guru ekonomi yaitu model pembelajaran tanya jawab. 

Berdasarkan hasil observasi yang ditindak lanjuti dengan dilakukannya tes 

pra tindakan maka dapat juga dilihat akan kinerja belajar siswa kelas XI IPS 1 

yang masih terlihat rendah. Dalam hal ini peneliti menggunakan data pra 

tindakan yang berasal dari pre tes yang diberika peneliti kepada siswa siswa 

kelas XI IPS 1. Pada pra tindakan selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, maka peneliti menemukan beberapa masalah mengenai 

peningkatan kinerja belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 

1, serta yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran ekonomi siswa kelas XI 

IPS 1 yaitu kurangnya rasa percaya diri siswa terhadap kemampuannya 

sendiri, siswa kurang aktif dalam bertanya maupun menjawab, kurangnya 

rasa antusias siswa terhadap mata pelajaran ekonomi, kurangnya rasa rasa 

mandiri siswa dalam menjawab soal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 

factor seperti model pembelajaran yang kurang menariknya model 
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pembelajaran (model pembelajaran dilakukan secara terus menerus), 

kurangnya rasa percaya diri pada siswa kelas XI IPS 1, kurangnya perhatian 

orang tua terhadap anak-anak yang broken home. 

Sehingga berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kinerja belajar pada 

siswa kelas XI IPS 1 yang dimulai dari nilai rata-rata persentase dari pra 

tindakan sebesar 23,076% meningkat pada siklus I menjadi 53,846%. Namun 

pada siklus I masih kurang memenuhi harapan, standar atau kriteria ketuntasa 

minimum (KKM), sehingga peneliti perlu melakukan pengkajian ulang 

hingga melakukan tindakan kembali yang lebih baik pada siklus II. Dan pada 

siklus II juga mengalami peningkatan nilai rata-rata persentase sebesar 

84,615% yang dimana nilai tersebut sudah memenuhi indicator keberhasilan 

dari penelitian ini yaitu sebesar 80%, karena hal tersebut maka peneliti 

mencukupkan tindakan sampai pada siklus II. Sebagaimana penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Muhammad Fatah 

Assidiq, Sunarto, 2018) menyimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Discovery Learning menawarkan sinergi untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Buktinya adalah sebelum penerapan model pembelajaran 

Discovery, nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan hasil belajar 

tergolong rendah. Setelah menerapkan model pembelajaran Discovery 

Learning, rata-rata nilai dan persentase hasil belajar ketuntasan meningkat 

setiap siklus dan mencapai tujuan yang direncanakan. 

Berdasarkan dari hasil pre test pada pra tindakan dan post test pada 

siklus I dan siklus II pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 1 yang 

mengalami peningkatan secara kognitif pada kinerja belajarnya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain (Saridewi et al., 2017) 

yang menyimpulkan bahwa aspek kognitif siswa mendapatkan efek positif 

dari pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran penemuan 

(discovery learning). 
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Pada penenlitian ini peneliti melakukan tindakan sampai pada siklus II 

untuk memastikan keakuratan dari hasil penelitian yang teleh peneliti 

lakukan. Dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kinerja belajar dari pra 

tindakan dengan nilai rata-rata pesrsentase sebesar 23,076%, dan pada siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 53,846%. Namun peneliti melanjutkan 

tindakan lagi sampai pada siklus II. Pada siklus II terjadi peningkatan kinerja 

belajar lagi dr yang siklus I nilai rata-rata persentasenya sebesar 53,846%, 

namun pada siklus II mengalami penigkatan kinerja belajar sebesar 84,615% 

yang dimana nilai tersebut sudah memenuhi indicator keberhasilan dari 

penelitian ini yaitu sebesar 80%, karena hal tersebut maka peneliti 

mencukupkan tindakan sampai pada siklus II. Hal ini menjelaskan bahwa 

model pembelajaran Discovery Learning dengan 2 siklus dapat emmebrikan 

dampak yang positif bagi kemampuan siswa keas XI IPS 1. Dan hal ini juga 

sesuai dengan penelitian dari peneliti lain (Salmi, 2019) menyimpulkan 

bahwa dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam 2 siklus dan 

berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang dilakukan, pembelajaran 

dengan model discovery learning berpengaruh positif terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa melalui peningkatan dalam penguasaan belajar siswa 

sebelum dan sesudah tindakan. 

Adapun berikut ini hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dan guru 

selama proses penelitian berlangsung mulai dari pra tindakan, siklus I, dan 

siklus II: 

1) Pra Tindakan 

Berdasarkan pada pra tindakan yang dilakukan pada tanggal 18 

November 2021 kepada siswa kelas XI IPS 1 yang terdiri dari 13 siswa 

dengan 10 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan dengan nilai rata-rata 

ketuntasan sebesar 23,076%. 

2) Siklus I 

Berdasarkan pada siklus I pada tanggal 25 November 2021 kepada 

siswa kelas XI IPS 1 yang terdiri dari 13 siswa dengan 10 siswa laki-laki 
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dan 3 siswa perempuan dengan nilai rata-rata ketuntasan sebesar 

53,846%. 

3) Siklus II 

Berdasarkan pada siklus I pada tanggal 6 Desember 2021 kepada 

siswa kelas XI IPS 1 yang terdiri dari 13 siswa dengan 10 siswa laki-laki 

dan 3 siswa perempuan dengan nilai rata-rata ketuntasan sebesar 

84,615%. 

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa kinerja belajar siswa 

kelas XI IPS 1 bidang ekonomi mengalami peningkatan dari pra tindakan 

sampai pada pelaksanaan tindakan dari sikulus I dan siklus II.  

Adapun berikut grafik persentase peningkatan kinerja belajar siswa 

kelas XI IPS 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Kinerja Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS 1 

SMA Muhammadiyah 1 Sumenep 

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas mulai dari pra tindakan, siklus 

I, sampai pada siklus II maka dapat disimpulkan bahwa “Penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas XI IPS 1 dapat 

meningkatkan kinerja belajar Ekonomi”. 

  

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan oleh peneliti mulai dari pra tindakan, siklus I sampai pada siklus II, 
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maka dapat ditarik keismpulan bahwa penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning dapat meningkatkan kinerja belajar ekonomi siswa kelas 

XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. Siswa sudah mulai percaya diri, 

berani, dan lebih aktif dari setelah diterapkannya model pebelajaran 

Discovery Learning. Hal ini juga dapat di lihat dari nilai rata-rata persentase 

siswa yang mengalami peningkatan pada pra rindakan (23,076%), siklus I 

(53,846%), dan siklus II (84,615%). 
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