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Rumusan masalah dalam peneitian ini adalah  apakah dengan penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPS terpadu pada siswa kelas VII2 di SMP Negeri 1 
Kabila  Bone?.  Adapun yang menjadi  tujuan dalam penelitian  ini  adalah  untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu materi ekonomi 
pada siswa kelas VII2 di SMP Negeri 1 Kabila Bone, dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif Tipe Mencari Pasangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan 
metode  deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  digunakan  dengan  maksud  untuk 
memberikan  gambaran  tentang  peningkatan  hasil  belajar  siswa  menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu di kelas VII2 SMP Negeri 1 Kabila 
Bone.

Pengambilan  data  diambil  dengan  menggunakan  lembar  pengamatan  kegiatan 
siswa  dan  guru,  serta  evaluasi  atas  materi  yang  diajarkan  pada  setiap  siklus. 
Kemudian data dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan 
analisis data maka dapat diketahui terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar siswa 
pada mata  pelajaran  IPS Terpadu materi ekonomi yakni; pada siklus I rata-rata 
hasil  belajar  siswa  sebesar  73.68%.  Namun  rata  tersebut  belum  mencapai 
indikator yang ditetapkan yaitu 80%. Maka dilanjutkan pada tindakan siklus II, 
pada tindakan siklus dua diperoleh hasil rata-rata capaian siswa sebesar 83.09% 
atau terjadi peningkatan sebesar 8.42%. Adanya peningkatan hasil belajar siswa 
pada siklus I ke siklus II sebesar 9,41% dengan demikain hipotesis yang berbunyi 
”Terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada pada mata pelajaran IPS Terpadu 
pada  kelas  VII2 SMP  Negeri  1  Kabila  Bone  dengan  menggunakan  model 
pembelajaran kooperatif Tipe Mencari Pasangan ” dapat terbukti.

Kata Kunci: Kreativitas Guru dan Motivasi Belajar Siswa
 

i


