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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh seorang 

manusia untuk menjadi manusia seutuhnya, karena dengan pendidikan manusia 

dapat belajar mengenai berbagai hal dalam kehidupannya. Banyak cara untuk  

memperoleh pendidikan, salah satunya adalah program pendidikan yang diadakan 

di dalam sekolah. 

Pendidikan di sekolah ini merupakan kegiatan untuk membentuk mental dan 

karakter peserta didik agar menjadi lebih baik dengan dibekali ilmu dan 

pengetahuan. Dalam Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3, bahwa tujuan  pendidikan nasional adalah 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dalam pelaksanaannya 

haruslah melibatkan orang-orang yang handal dan profesional. Guru merupakan 

salah satu kunci keberhasilan dan penentu terbesar dalam mencapai tujuan 

pendidikan setiap peserta didik karena guru terjun langsung dalam 

pelaksanaannya. Pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk  

mencapai tujuan yang diharapkan untuk membelajarkan  siswanya dan 

mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya. Karena itu, guru 

sebagai pengelola pembelajaran diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang 

berkualitas agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Tujuan pembelajaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dari waktu ke waktu tujuan pembelajaran 

perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan 

perkembangan siswa. 

Pemerintah selalu berusaha mencari cara untuk menyempurnakan 

pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan cara memperbaiki atau mengganti 
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kurikulum yang ada dengan maksud meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Pemerintah juga memperkenalkan berbagai model pembelajaran yang dianggap 

efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran Sosiologi di sekolah bertujuan agar peserta didik memiliki 

beberapa kemampuan yaitu memahami berbagai konsep Sosiologi, memahami 

berbagai peran sosial, dan menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hal tersebut, pembelajaran Sosiologi ini 

tidak serta merta hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tinggi pada buku rapor 

ataupun ijazah, walaupun hal tersebut penting pula. Pada materi-materi 

pembelajaran Sosiologi di sekolah secara umum masih berupa konsep yang masih 

asing bagi peserta didik, padahal konsep-konsep tersebut sangat dekat dengan 

kehidupan sehari-hari. Disinilah guru harus memiliki kreativitas untuk 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran, sehingga 

berbagai tujuan tersebut tercapai. 

Pembelajaran sosiologi yang terlihat saat ini masih sering menggunakan 

model konvensional atau dengan model ceramah yaitu kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung secara satu arah dimana guru menyampaikan materi dan peserta 

didik hanya mendengarkan. Cara pembelajaran seperti ini dirasakan tidak cocok 

lagi dengan tujuan pembelajaran yang ada karena tidak dapat melatih peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuannya. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran sosiologi di kelas XI IPS 

SMA Yayasan Atikan Sunda (YAS) Bandung ditemukan kondisi yang belum 

sesuai harapan, seperti tidak ada pembelajaran yang aktif, kurangnya kesiapan 

belajar, dan rendahnya minat belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran 

sosiologi masih dilakukan secara searah, dimana peserta didik hanya 

mendengarkan dan diminta untuk membaca, sehingga kegiatan pembelajaran 

tersebut terlihat tidak efektif. Peserta didik juga hanya diminta mengerjakan tugas 

sederhana yaitu mengerjakan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk menambah 

nilai. Pada proses pembelajaran tersebut siswa menjadi pasif dan tidak dapat 

mengembangkan diri dengan baik. 
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Model ceramah yang digunakan guru Sosiologi yaitu kegiatan penyampaian 

materi dan kegiatan tanya jawab yang kurang berkesan. Saat diamati, peserta didik 

terlihat tidak tertarik sehingga memilih mengobrol dengan teman sebangku, 

melamun, dan berpura-pura izin keluar kelas. Hal tersebut juga sulit dikendalikan 

oleh guru karena peserta didik terkadang sangat ribut. 

Beberapa peserta didik saat diwawancarai menyampaikan keluhannya 

dengan alasan merasa bosan, tidak mengerti, dan tidak tertarik. Para peserta didik 

juga berpendapat bahwa cara mengajar guru membuat jenuh, ditambah lagi 

penyampaian materinya kurang dapat dipahami. Kemudian penyampaian materi 

juga terkadang tidak berurutan, sehingga peserta didik merasa kebingungan. 

Permasalahan tersebut tentu menghambat peserta didik untuk  mencapai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai seperti mendapat hasil belajar yang baik dan 

pengembangan kemampuan secara maksimal. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil 

belajar yang dicapai peserta didik yang masih banyak di bawah batas KKM. 

Kegiatan pembelajaran yang monoton seperti diuraikan di atas tentu perlu 

diperbaiki, karena semakin lama hal tersebut dibiarkan maka kegiatan seperti itu 

akan terus berlanjut dari tahun ke tahun, sehingga tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai akan terus tertunda ketercapaiannya. Mengacu kepada kurikulum 

yang diperkenalkan oleh pemerintah bahwa dalam proses pembelajaran dapat 

diterapkan berbagai model pembelajaran yang dianggap efektif untuk menunjang 

ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Menurut Dahlan (dalam Alma, 2009, hlm.83) model mengajar dapat 

diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun 

kurikulum, mengatur materi pelajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di 

kelas. 

Pemerintah memperkenalkan model model pembelajaran cooperatif atau 

juga disebut dengan cooperative learning. Cooperative learning merupakan suatu 

metode pembelajaran yang menjadikan peserta didik menjadi kelompok kecil dan 

bekerja sama di dalamnya. Pembelajaran dengan menggunakan cooperative 
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learning ini sangat menyentuh hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang 

selalu berinteraksi dan saling membantu ke arah yang lebih baik. 

Dalam cooperative learning ada berbagai macam variasi model yang dapat 

diterapkan di dalam kelas. Dari berbagai macam model tersebut, terdapat dua 

model pembelajaran yang hampir serupa, yaitu model pembelajaran paired 

storytelling atau dikenal juga dengan bercerita berpasangan, dan model 

pembelajaran cooperative script. 

Kedua model ini  hampir serupa karena sama-sama membagi peserta didik 

berpasang-pasangan dan bekerja sama dalam memahami pembelajaran, namun 

memiliki kapasitas yang berbeda dalam pembagian materi pada proses 

pembelajarannya. 

Mata pelajaran Sosiologi pada tingkat SMA memiliki materi yang sebagian 

besar berupa teks bacaan dengan istilah- istilah yang sulit diingat, maka 

pembelajaran Sosiologi ini harus menggunakan model pembelajaran yang dapat 

melatih daya ingat peserta didik. Model pembelajaran paired storytelling dan 

cooperative script merupakan model pembelajaran yang dapat melatih daya ingat 

peserta didik untung mengingat materi pembelajaran, dimana peserta didik sangat 

dilibatkan dalam setiap langkah proses pembelajarannya. 

Pembelajaran menggunakan model cooperative learning ini sangat cocok 

diterapkan pasa mata pelajaran Sosiologi. Dalam praktek pembelajaran Sosiologi 

di SMA Yayasan Atikan Sunda (YAS) Bandung, guru masih sering menggunakan 

metode ceramah. Peserta didik dianggap sebagai objek dalam proses 

pembelajaran, sehingga hanya terjadi komunikasi satu arah dari guru ke peserta 

didik. Hal itu menyebabkan peserta didik menjadi tidak aktif dan mengakibatkan 

peserta didik kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran karena merasa tidak 

dilibatkan.  

Proses pembelajaran yang terpusat pada guru ini memunculkan beberapa 

akibat, diantaranya adalah peserta didik menjadi pasif dan tidak berani 

mengungkapkan pendapat, guru lebih mendominasi proses pembelajaran, hingga 

pembelajaran tidak akan tercapai tujuannya. 
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Melihat hal di atas, kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran 

Sosiologi dapat dikatakan belum maksimal. Penelitian ini dilaksanakan sebagai 

salah satu alternatif memperbaiki dan memaksimalkan kemampuan sehingga 

menumbuhkan kesadaran peserta didik, melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga mampu berpikir kritis terhadap fenomena 

yang terjadi di sekitarnya. 

Hal tersebut mendorong peneliti untuk menguji cobakan metode cooperative 

learning agar dapat meningkatkan minat dan kemampuan peserta didik dalam 

mata pelajaran Sosiologi.  Metode cooperative learning ini akan membantu 

peserta didik lebih memahami apa yang dipelajari, karena peserta didik terjun 

langsung dalam prosesnya. Setiap peserta didik akan bekerja sama dan saling 

membantu dengan rekan lain, karena pada metode cooperative learning membagi 

peserta didik menjadi tim belajar. 

Bekerja dalam kelompok memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

belajar dalam kemampuan akademik sekaligus sosial (Hanifah, 2012, hlm.19). 

Hal tersebut menunjukkan pula bahwa cooperative learning  tidak hanya 

mengajarkan sebuah materi saja pada peserta didik, namun mengajarkan pula 

kehidupan sosial yang baik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirasa perlu untuk memberikan sebuah 

inovasi baru dalam proses pembelajaran dengan mencari model pembelajaran dari 

metode cooperative learning untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. 

Dengan model tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana yang baru dan 

nyaman, sehingga proses pembelajaran menjadi bervariasi dan tidak monoton, 

maka peneliti bermaksud menerapkan kedua model pembelajaran kooperatif yang 

dijelaskan di awal yaitu cooperative script dan paired storytelling dalam mata 

pelajaran Sosiologi. 

Proses belajar mengajar di sekolah pada akhirnya akan memberikan se tiap 

peserta didik hasil belajar. Hasil belajar pada dasarnya memiliki pengertian 

beragam, namun pada intinya hasil belajar ini merupakan kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Hasil belajar bisa 
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dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, atau kata – kata lainnya. Hasil belajar juga 

dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan proses belajar yang menerapkan 

suatu metode atau pendekatan tertentu dalam kegiatan belajar mengajar. 

Penerapan model pembelajaran yang berbeda bisa jadi memberikan hasil 

belajar yang berbeda pula. Hal tersebut menjadi menarik bagi peneliti untuk 

membandingkan hasil belajar dari penerapan kedua model tersebut, dengan 

melakukan eksperimen pada dua kelas yang berbeda dengan materi pembelajaran 

yang sama. 

Uraian di atas telah memaparkan mengenai model pembelajaran Paired 

Storytelling dan Cooperative Script, dimana kedua model pembelajaran tersebut 

dapat menjadi alternatif yang akan di uji lebih mendalam. Peneliti bermaksud 

untuk mengetahui bagaimana perbedaan model pembelajaran tersebut dalam 

meningkatkan hasil belajar yang akan diraih peserta didik.  Dengan penerapan 

kedua model tersebut diharapkan akan menarik perhatian serta meningkatkan 

minat belajar setiap peserta didik, sehingga meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan berbagai asumsi latar belakang di atas menjadi dasar 

pentingnya penelitian ini dilakukan. Hal ini didasarkan pada kondisi pembelajaran 

Sosiologi di SMA Yayasan Atikan Sunda (YAS) Bandung, yang masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional atau yang lebih sering disebut 

ceramah. Maka peneliti mengambil alternatif penggunaan model pembelajaran 

yang lebih kreatif dan efisien yang diharapkan dapat mendukung peningkatan 

terhadap pemahaman materi peserta didik sehingga hasil belajar dapat meningkat 

serta membantu peserta didik untuk peka terhadap berbagai gejala sosial. 

Dengan melihat latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul “Perbedaan Model Pembelajaran Cooperative Script 

dengan Paired Storytelling terhadap Hasil Belajar Peserta didik pada Mata 

Pelajaran Sosiologi (Studi Eksperimen Quasi pada kelas XI di SMA Yayasan 

Atikan Sunda pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015)”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut, maka 

rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar menggunakan model Cooperative Script 

dengan model konvensional pada pada mata pelajaran Sosiologi pokok di 

SMA YAS Bandung? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar menggunakan model Paired Storytelling  

dengan model konvensional pada pada mata pelajaran Sosiologi pokok di 

SMA YAS Bandung? 

3. Adakah perbedaan hasil belajar menggunakan model Cooperative Script 

dengan model Paired Storytelling  pada pada mata pelajaran Sosiologi 

pokok di SMA YAS Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapa i 

melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar menggunakan model 

Cooperative Script dengan model konvensional pada pada mata pelajaran 

Sosiologi pokok di SMA YAS Bandung. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar menggunakan model Paired 

Storytelling dengan model konvensional pada pada mata pelajaran 

Sosiologi pokok di SMA YAS Bandung. 

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar menggunakan model 

Cooperative Script dengan model Paired Storytelling pada pada mata 

pelajaran Sosiologi pokok di SMA YAS Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, peneliti diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik 

mengenai Cooperative Learning dalam proses pembelajaran terutama 

dalam mencapai keberhasilan belajar. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya 

yang mempunyai obyek penelitian yang sama. 

 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pihak Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi pengelola dan pengajarnya agar lebih 

mengerti dan memahami model pembelajaran yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar. 

b. Bagi Peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik 

untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

c. Bagi universitas hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan.  Dalam hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk latihan 

dan studi banding antara teori yang sudah didapat di bangku kuliah dengan 

praktek yang sebenarnya diterapkan dalam dunia pendidikan, sehingga 

nantinya dapat dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja. Selain itu 

dengan penelitian ini peneliti dapat menambah pengetahuan 

tentang, perbandingan penerapan cooperative learning model cooperative 

script dengan model paired storytelling terhadap keberhasilan belajar pada 

mata pelajaran Sosiologi. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Laporan penelitian ini disusun sesuai dengan struktur atau sistem Atikan 

penulisan skripsi yang diberikan oleh pihak Universitas Pendidikan Indonesia 
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(UPI)  dalam Pedoman Karya Ilmiah Tahun 2013, dimana di dalamnya terdapat 

lima bab besar. 

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari 

skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

Bab II berisi uraian kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoretis dalam menyusun 

penelitian, lalu kerangka pemikiran ditempuh untuk merumuskan hipotesis 

dengan mengkaji hubungan teoretis antar variabel penelitian, kemudian hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian. 

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk 

beberapa komponen lainnya seperti lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, 

desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, 

proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua dua hal utama, yaitu 

pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan 

masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, serta tujuan penelitian; dan 

pembahasan atau analisis temuan. 

Bab V simpulan dan saran, dimana simpulan menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. 

 


