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Belajar merupakan proses perubahan. Perubahan itu pula datangnya dari sebuah pengalaman. Seiring perkembangan zaman, belajar 

merupakan proses penting bagi perubahan perilaku dan sifat seseorang dari segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan. Belajar ikut 

andil dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan juga persepsi manusia. Seseorang dapat memahami 

bahwa aktivitas belajar itu memiliki peranan penting dalam proses psikologis. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka Panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

mmbimbing pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. (Rusman, 2012:133). Sebagai calon guru aktivitas 

pembelajaran harus dipahami dengan baik agar selama terlaksanan nya pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Fungsi model 

pembelajaran yaitu sebagai pedoman yang dapat membantu guru untuk menciptakan suatu proses pembelajaran. Model pembelajaran 

mengarahkan guru mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 

Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. Sehubung dengan fungsi model pembelajaran dan guru harus mampu memilih dan mendesain model pembelajaran yang 

tepat, penulis memilih model pembelajaran discovery learning pada pembelajaran mengidentifikasi tokoh antagonis dalam sebuah cerpen. 

Model pembelajaran ini diharapkan dapat menunjang keberhasilan belajar siswa-siswi SMA NU Palangkaraya. Saat guru membantu 

peserta didik untuk memperoleh gagasan, informasi, nilai, keahlian, cara berpikir, dan tujuan mengeskpresikan diri mereka sendiri maka 

sebenarnya guru tengah mengajari mereka untuk belajar dan mengeskplor kemampuan mereka. Seberapa besar siswa mampu 

meningkatkan kepercayaan diri untuk dapat belajar lebih mudah dan efektif. Pada prisipnya sebuat model pembelajaran adalah upaya 

untuk memberikan pembelajaran kepada siswa agar mencapai hasil pembelajaran yang mudah dan efektif. Model pembelajaran adalah 

salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran yang variatif dan 

menarik akan sangat disukai siswa dan dapat berimplikasi pada minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di 

kelas. Penerapan model pembelajaran discovery learning pada pembelajaran mengidentifikasi tokoh antagonis dalam sebuah cerpen 

bertujuan agar siswa dapat mengenal dan memahami tokoh dan sifat tokoh, khususnya tokoh yang bersifat antagonis. 
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Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. Menurut Agus Suprijono model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran dikelas maupun tutorial. 
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