
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu masalah yang terus 

menerus dicari solusinya. Hal ini disebabkan karena hasil belajar siswa 

merupakan indikator tinggi rendahnya mutu pendidikan di suatu daerah. Tinggi 

rendahnya mutu pendidikan berhubungan erat dengan kualitas sumber daya 

manusia, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi mutlak 

dibutuhkan demi kemajuan suatu negara. 

Rangkaian hubungan tersebut menunjukkan bahwa penting bagi kita memberi 

perhatian penuh pada hasil belajar siswa. Faktor-faktor untuk mencapai suatu 

hasil belajar yang optimal dari proses pembelajaran seorang siswa dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari 

dalam diri siswa itu sendiri diantaranya keadaan fisik, intelegensi, bakat, 

persepsi, minat, perhatian, keadaan emosi, serta disiplin. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri siswa diantaranya keterampilan 

mengajar guru, kreativitas guru, metode mengajar guru, teman, orang tua, 

fasilitas belajar dan lain-lain. 

Guru yang berkompeten akan lebih mampu menggunakan bermacam-macam 

metode mengajar, media, dan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 
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atau kompetensi yang akan dicapai, karena tidak semua tujuan dapat tercapai 

hanya dengan satu metode/model tertentu. Oleh karena itu, upaya peningkatan 

kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari pembenahan kemampuan guru. 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru adalah pemilihan dan 

penggunaan model pembelajaran yang tepat yang mampu merangsang minat 

siswa agar aktif dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan wawancara dengan guru bidang 

studi IPS Terpadu kelas VIII di SMP Negeri 30 Bandar Lampung bahwa proses 

belajar mengajar masih menggunakan metode ceramah, diskusi, dan pemberian 

tugas. Karena kurangnya variasi metode/model pembelajaran siswa merasa 

jenuh sehingga terlihat pasif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar serta 

hasil belajar siswa pun cenderung rendah. Sebagai ilustrasi disajikan data hasil 

mid semester ganjil 2013/2014 sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Ujian Mid Semester Ganjil IPS Terpadu Kelas VIII SMPN 

30 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2013/2014 

 

 

Kelas 

Nilai  

Jumlah 

Siswa 

 

Keterangan < 72 ≥72 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

19 

21 

21 

19 

19 

15 

13 

12 

13 

14 

34 

34 

33 

32 

33 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimum yang 

ditetapkan 

adalah 72 

Jumlah 99 67 166 

Persentase 

(%) 

59,64 40,36 100 

Sumber: Guru IPS Terpadu SMP Negeri 30 Bandar Lampung 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hasil belajar siswa bervariasi dari 

nilai yang tinggi sampai dengan nilai yang rendah. Prestasi belajar yang 

diperoleh siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Bandar Lampung dari 166 siswa 

yang mendapat nilai kurang dari 72 sebanyak 99 siswa atau sebesar 59,64%, 

sedangkan yang mendapat nilai 72 keatas hanya 69 siswa atau sebesar 40,36 %.  

Hal ini berarti sebagian besar siswa memiliki hasil belajar yang masih 

tergolong rendah. 

SMP Negeri 30 Bandar Lampung memiliki Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh 

siswa per mata pelajaran. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat 

keberhasilan siswa. Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan, diperoleh 

bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) siswa di VIII SMP Negeri 30 

Bandar Lampung adalah 72. Jika siswa telah mencapai kriteria tersebut maka 

siswa tidak perlu mengikuti remedial, sebaliknya jika siswa belum mencapai 

kriteria yang diharapkan maka siswa tersebut harus mengikuti remedial yang 

diadakan oleh guru yang bersangkutan. 

Sebagaimana pendapat Syaiful Bahri Djamarah (2006: 128), “apabila bahan 

pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai oleh siswa maka persentase 

keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah”. Rendahnya 

hasil belajar siswa ini diduga karena pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

didominasi oleh metode ceramah dan diselingi dengan tanya jawab serta media 

pembelajaran yang didugakan hanya papan tulis dan buku teks. Akibatnya 

peranan, minat, dan kebutuhan siswa masih kurang diperhatikan, sehingga 

siswa menjadi kurang aktif dan kurang memiliki kemauan untuk belajar. 
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang studi yang harus dikuasai 

siswa agar mereka mengenali bagaimana masyarakat dan sistem sosialnya 

saling berinteraksi. Pada saat ini, IPS di tingkat SMP telah dikembangkan 

menjadi IPS Terpadu berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang memungkinkan pelaksana pendidikan bersama-sama mempelajari 

konsep-konsep penting IPS sehingga tercapai tujuan pendidikan sosial. 

Mata pelajaran IPS di SMP merupakan hasil penggabungan dari empat mata 

pelajaran dasar, yaitu Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi. Ekonomi 

merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang 

terbatas dengan melakukan pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan 

atau distribusi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan 

bumi. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial 

dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Sedangkan sejarah adalah 

ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian masa 

lalu. 

Berdasarkan karakteristik pembelajaran IPS Terpadu tersebut, maka guru harus 

kreatif dan inovatif dalam mengembangkan model pembelajaran yang menarik 

sehingga pembelajaran di kelas berlangsung efektif dan akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Efektivitas penggunaan model pembelajaran dapat 

terjadi bila ada kesesuaian antara semua komponen pengajaran yang telah 

diprogramkan dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  
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Banyak model pembelajaran yang mungkin bisa diterapkan di kelas, namun 

perlu diperhatikan dalam penggunaan model pembelajaran harus menyesuaikan 

pula dengan tujuan, kemampuan guru, peserta didik, situasi kelas, dan materi 

yang akan disampaikan. Untuk itu, penulis mencoba memaparkan dua model 

pembelajaran yang memungkinkan guru bersama siswa dapat menerapkan 

kedua model tersebut.     

Model pembelajaran yang merangsang siswa dalam meningkatkan daya ingat 

dan kreativitas bisa digunakan model pembelajaran cooperative script. Dengan 

model ini siswa bekerja berpasangan dan mengikhtisarkan bagian-bagian dari 

materi yang dipelajari, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Adapun untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan menghilangkan 

kejenuhan siswa karena ada unsur permainan di dalamnya dapat diterapkan 

model pembelajaran make a match. Pada model ini siswa terfokus dalam 

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya akan diberi poin dan yang 

tidak berhasil mencocokkan kartunya akan diberi hukuman sesuai dengan yang 

telah disepakati bersama. 

Mengingat pentingnya upaya meningkatkan hasil belajar, maka salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemanfaatan model pembelajaran 

cooperative script dan make a match. Penggunaan model pembelajaran 

cooperative script dan make a match dalam pembelajaran IPS Terpadu 

diharapkan akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”Studi Perbandingan Hasil Belajar IPS 

Terpadu Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan Model Cooperative 

Script dengan Model Make A Match Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 30 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2013/2014.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas dan hasil belajar siswa masih rendah, khususnya pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 30 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Kurangnya minat belajar siswa terhadap pelajaran IPS Terpadu. 

3. Masih ada guru yang menggunakan model pembelajaran langsung, guru 

menjelaskan sedangkan siswa memperhatikan dan mencatat materi 

pelajaran. 

4. Guru belum sepenuhnya menggunakan media pembelajaran yang tersedia 

dalam proses pembelajaran IPS Terpadu. 

5. Proses belajar mengajar yang monoton sehingga siswa mengalami 

kejenuhan belajar di kelas. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, 

nampak bahwa hasil belajar IPS Terpadu dipengaruhi beberapa faktor, baik 

dari guru maupun siswa. Maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada studi 
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perbandingan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model cooperative script dengan model pembelajaran make a 

match  pada siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model cooperative script dengan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model make a match ? 

2. Apakah ada perbedaan efektivitas antara model pembelajaran cooperative 

script  dengan model pembelajaran make a match ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui adanya perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model cooperative script dengan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model make a match. 

2. Mengetahui adanya perbedaan efektivitas antara model pembelajaran 

cooperative script dengan model pembelajaran make a match. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yakni dapat 

menambah referensi penelitian dalam penggunaan model pembelajaran, 

khususnya model cooperative script dan model make a match sehingga 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi para peneliti selanjutnya 

dalam pengembangan teori  penggunaan model cooperative script dan 

model make a match dalam peningkatan hasil belajar siswa, khususnya 

dalam pembelajaran IPS Terpadu. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Guru, yaitu menjadikan model pembelajaran cooperative script dan 

make a match sebagai alternatif model pembelajaran untuk diterapkan 

dalam pembelajaran IPS Terpadu. 

b. Bagi siswa, yaitu dapat memberikan pengalaman belajar berbeda yang 

dapat menumbuhkan rasa kerjasama yang positif antar siswa. 

c. Bagi peneliti, yaitu memberikan pengalaman sebagai calon guru dalam 

menggunakan model pembelajaran yaitu model cooperative script dan 

model make a match di kelas. 

d. Bagi sekolah, yaitu memberikan sumbangan  pemikiran untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran IPS Terpadu di sekolah dengan 
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penggunaan model cooperative script dan model make a match dalam 

pembelajaran di sekolah.  

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah model cooperative script, model make a match, 

dan hasil belajar IPS Terpadu. 

2. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII. 

3. Tempat pelaksanaan ini dilaksanakan di SMP Negeri 30 Bandar Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah tahun pelajaran 

2013/2014. 


