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 Menganalisis dan menulis teks eksplanasi merupakan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai oleh peserta didik kelas XI SMA/MA/SMK/MAK sederajat 

berdasarkan kurikulum 2013 revisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat 

atau tidaknya model pembelajaran Discovery Learning meningkatkan kemampuan 

menganalisis dan menulis teks eksplanasi pada peserta didik kelas XI IPS MA Daarul 

Uluum PUI Majalengka tahun ajaran 2019/2020. Penulis menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah teknik observasi, teknik tes, dan teknik wawancara. Sumber data penelitian ini 

adalah peserta didik kelas XI IPS MA Daarul Uluum PUI Majalengka tahun ajaran 

2019/2020. Pada siklus satu pertemuan kesatu aspek menganalisis teks eksplanasi 

peserta didik yang memperoleh nilai dibawah KKM sebanyak 12 orang (33,3%) dan 

peserta didik yang sudah mencapai KKM sebanyak 24 orang (66,7%). Pada sikus satu 

pertemuan kedua aspek menulis teks eksplanasi peserta didik yang memperoleh nilai 

dibawah KKM sebanyak 13 orang (36.1%) dan peserta didik yang sudah mencapai 

KKM sebanyak 23 orang (63,9%). Pada siklus kedua pertemuan pertama aspek 

menganalisis teks eksplanasi seluruh peserta didik (100%) sudah mencapai KKM 

sesuai dengan kriterian KKM. Pada siklus kedua pertemuan kedua aspek menulis teks 

eksplanasi peserta didik yang mencapai KKM sebanyak 33 orang (91,7%) dan peserta 

didik yang belum mencapai KKM sebanyak 3 orang (8,3%). KKM yang telah 

ditetapkan adalah 75. Berdasarkan hal tersebut, terdapat peningkatan dari siklus 

kesatu ke sikus kedua. Artinya, hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Model 

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan kemampuan menganalisis dan 

menulis teks eksplanasi peserta didik kelas XI IPS MA Daarul Uluum PUI 

Majalengka tahun ajaran 2019/2020. 

 

 


