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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap sistem pendidikan memiliki landasan pendidikan tertentu yang 

mencerminkan filosofi sistem pendidikan. Oleh karena itu, sistem pendidikan 

suatu negara akan berbeda dengan negara lain. Pendidikan sebagai proses dua 

arah antara pendidik dan peserta didik mencakup berbagai faktor pendidikan 

lainnya yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan selalu 

berlandaskan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai inilah yang disebut sebagai dasar 

pendidikan. 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 semakin meningkat dari waktu ke waktu dan maju dari waktu ke waktu 

(Assidiq et al., 2018). 

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan suatu usaha 

sadar dan terencana demi mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang dapat memungkinkan peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keluhuran budi, budi pekerti dan 

kemampuan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU 

No. 20 Tahun 2003) dalam (Anggarini, 2020). 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 
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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 harus mampu menyusun strategi bagaimana menyajikan 

materi pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi secara benar dan 

tepat agar guru dapat mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran itu 

sendiri. Sebagai penerima pembelajaran peserta didik diharapkan dapat 

memiliki kemampuan secara aktif untuk mencari, mengolah, membangun dan 

menggunakan pengetahuannya. Untuk itu, pembelajaran harus dikaitkan 

dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk membangun 

pengetahuan dalam proses kognitifnya. Sehingga peserta didik dapat benar-

benar memahami dan menerapkan pengetahuan, maka peserta didik harus 

perlu diberikan sebuah dorongan supaya mampu bekerja untuk memecahkan 

masalah, menemukan hal-hal yang baru untuk diri peserta didik, dan bekerja 

keras untuk mewujudkan ide-ide mereka. 

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan proses pendidikan yaitu 

dengan dilakukannya penerapan kurikulum 2013 yang menyesuaikan dengan 

kebutuhan dalam proses pembelajaran. Menurut (Masdariah et al., 2019) 

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.  
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Seseorang disebut cerdas bukan hanya karena kemampuannya dalam 

memahami sesuatu, tetapi juga karena bagaimana seseorang itu dapat 

berkembang secara efektif dan psikomotorik. Misalnya, peserta didik harus 

kreatif dan inovatif, bekerja sama dengan baik, dan memiliki semangat 

belajar yang tinggi. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka proses 

pembelajaran harus berorientasi pada pencapaian hasil belajar kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Sehingga dengan cara ini, peserta didik dapat menjadi 

seseorang yang idealnya mampu berpikir logis, objektif, kritis, sistematis, 

analitis, sintetik, integratif, dan inovatif. 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). 
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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 

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). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 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”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka rumusan 

masalah yang akan penulis kaji yaitu Apakah Penerapan Model Pembelajran 

Discovery Learning dapat Meningkatkan Kinerja Belajar Siswa Kelas XI IPS 

1 SMA Muhammadiyah 1 Sumenep ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari 

penelitian tindakan kelas ini yaitu, untuk menggambakan model pembelajaran 

Discovery Learning dapat meningkatkan kinerja belajar siswa kelas XI IPS 1 

SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan bagi seorang guru ekonomi, khususnya tentang 

bagaimana meningkatkan kinerja belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi melalui penggunaan model pembelajaran Discovery Learning. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap strategi pembelajaran yang tepat di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Membantu guru menerapkan model pembelajaran Disvovery 

Learning yang baik dan sistematis untuk memungkinkan peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu meningkatkan kinerja 

belajar siswa. 

b. Bagi Siswa 

Menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada 

peserta didik tentang bagaimana cara meningkatkan kineja belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. 

c. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang salah 

satu aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan melalui 

penerapan model pembelajaran Discovery Learning, sehingga 

nantinya dapat menjadi tambahan pengalaman belajar bagi penulis 

sebagai calon guru.  

 

 

 


