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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF SCRIPT TYPE COOPERATIVE LEARNING 

MODEL TOWARDS STUDENTS LEARNING OUTCOME ON  

SOCIAL SCIENCE SUBJECT FOR GRADE V STUDENTS  

OF ELEMENTARY SCHOOL 1 BANJAR NEGERI  

SUB-DISTRICT OF NATAR SOUTH LAMPUNG 

 

 

By 

Desti Faulia 

 

The problems in this study comes from the low learning outcome in grade V 

Elementary School 1 Banjar Negeri Sub-District of Natar South Lampung. This 

study aims to determine the influence of script type cooperative learning model 

towards students' learning outcome on Social Science subject. This research used 

quasi experiment method with non equivalent control group design. The sample 

consist of 60 students from class VA and VB. The sampling technique in this 

research was done using purposive sampling technique. The data collection 

technique in this research was carried out through observation and tests. The data 

were analyzed using t-test. The results showed that from experimental class, it 

was obtained as many as 8 students were classified as very active, 16 students as 

being active enough and 6 students as being less active with the mean on 

experimental class was 68. 667 higher than the mean of control class which was 

60.8. The result of t-calc analysis was 3.053 and t-table was at 5% significance 

level equal to 2.002. It showed that t-calc > t-table. It can be concluded that H0 

was rejected and Ha was accepted that there is an influence in the use of Type 

Script Cooperative Learning Model on Social Science Learning Outcome In 

Grade V Students of Elementary School 1 Banjar Negeri Sub-District of Natar 

South Lampung Academic Year 2016/2017.  
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ABSTRAK 
 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SCRIPT 

TERHADAP HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS V SDN 1  

BANJAR NEGERI NATAR LAMPUNG SELATAN 
 

 

Oleh 

 

Desti Faulia 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar IPS siswa di 

kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan tujuan Penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan model pembeljaran kooprtif tipe script 

terhadap hasil belajar IPS siswa. Metode (quasi experiment) dengan desain 

penelitian nonequivalent control group design. Sampel kelas VA dan VB dengan 

jumlah 60 siswa. Teknik Pengambilan sampel sampling purposive. Teknik 

Pengumpulan data observasi dan tes. Teknik Analisis data menggunakan uji t. 

Hasil observasi di kelas experimen yang mendapat perlakuan model pembelajaran 

koopratif tipe script terdapat 8 siswa aktif, 16 siswa cukup aktif dan 6 siswa 

kurang aktif , dan hasil analisis data diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

kelas eksperimen yaitu 68,667  lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas kontrol yaitu 

60,8. Hasil analisis thitung sebesar 3,053 dan ttabel pada taraf signifikasi 5% sebesar 

2,002. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel. Sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima yang berbunyi Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Koopratif 

Tipe Script Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 1 Banjar Negeri 

Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar IPS ,Koopratif Tipe Script. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu proses mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, serta mewujudkan tujuan nasional 

bangsa. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 

dinyatakan bahwa: 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Menurut Sudirman N.,dkk (2005: 4) “pendidikan diartikan sebagai usaha 

orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.”Sedangkan menurut Hasan 

(2007: 263) menyatakan, “pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.” Dalam hal ini berarti 

pendidikan adalah suatu proses penting yang berfungsi meningkatkan kualitas 

hidup manusia dan tidak dijalankan secara instan, namun melalui tahapan-

tahapan yang berkesinambungan sehingga akhirnya salah satu tujuan nasional 

NKRI yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan 
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kehidupan bangsa dapat tercapai. 

 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran. Salah satu mata pelajaran yang terdapat didalam 

kurikulum Sekolah Dasar yaitu matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau 

IPS. Alfian (2007 :1) menyatakan “IPS mempunyai fungsi yang sangat 

penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan 

masyarakat Indonesia umumnya. Namun sampai saat ini masih terus 

dipertanyakan keberhasilannya. Dengan kenyataan tersebut artinya ada 

sesuatu yang harus dibenahi dalam pelaksanaan pendidikan IPS” 

 

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan terutama ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang di alami siswa. Siswa dalam belajar di harapkan mampu 

mengalami perubahan baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka dalam proses pembelajaran siswa bukan 

hanya dituntut sekedar mendengar dan mencatat, akan tetapi menghendaki 

aktivitas siswa dalam proses berpikir. 

 

Proses pembelajaran saat ini sangatlah beragam, baik dari segi model, 

strategi, maupun metode yang digunakan oleh guru sebagai bentuk inovasi 

agar siswa mudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Namun, dalam 

kenyataannya terkadang masih banyak model, strategi dan metode yang tidak 

tepat digunakan oleh guru hal ini membuat pemahaman siswa mengenai 

materi pelajaran tidak terserap dengan efektif. Untuk mencapai proses 

pembelajaran yang efektif ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dan 

dilaksanakan oleh guru, yaitu pengelolaan pelajaran dan pengelolaan kelas.  
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Pada proses pembelajaran guru mempunyai peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan murid dalam belajar. Dalam meningkatkan hasil 

belajar murid khususnya hasil belajar pada mata pelajaran IPS sangat 

dibutuhkan kemampuan dari guru untuk mengembangkan kreasi mengajar, 

mampu menarik minat murid untuk belajar IPS. Salah satu model 

pembelajaran yang mendukung terlaksananya aktivitas belajar siswa adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe script. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe script adalah model pembelajran dimana 

siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengintisarikan 

bagian-bagian dari materi yang di pelajari. Keunggulan model pembelajaran 

kooperatif tipe script adalah membuat siswa lebih aktif, meningkatkan 

kemapuan berfikir kreatif, dan membantu siswa memahami materi, model ini 

dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016 

diperoleh keterangan bahwa di SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan 

mengunakan kurikulum KTSP dan ada beberapa mata pelajaran yang hasil 

belajarnya masih rendahnya salah satunya IPS, hal ini disebabkan karena 

dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan 

pembelajaran yang  disampaikan secara verbal dan monoton, hal tersebut 

menimbulkan rasa bosan dan menjadikan pembelajaran kurang menarik 

perhatian siswa. Kurang bervariasinya  model  pembelajaran  membuat  

interaksi  antara  guru  dan siswa masih sangat rendah, kurangnya kerja sama 

siswa dalam proses pembelajaran dan membuat siswa kurang mampu untuk 
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menyampaikan pendapat dan tidak aktif pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

 

Berdasarkan dokumen hasil belajar IPS siswa kelas V diperoleh ketuntasan 

hasil belajar siswa rendah. Rendahnya hasil belajar siswa tampak pada 

persentase hasil ulangan semester ganjil mata pelajaran IPS siswa kelas V 

SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan yang belum mencapai KKM 

seperti pada tabel berikut:  

 

Tabel 1.1. Nilai Ulangan Semester Ganjil IPS Siswa Kelas V SDN 1 Banjar 

Negeri Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

No Kelas KKM 
Nilai Jumlah Siswa 

(orang) 0 - 64 ≥ 65 

1. V A 

65 

19 11 30 

2. V B 20 10 30 

3. VC 14 14 28 

Jumlah 53 35 88 

% 66,66% 33,33% 100% 

Sumber: Data Nilai SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan 

 

Berdasarkan data nilai ulangan semester ganjil di atas, diketahui bahwa 

sebanyak 53 siswa (66,66%) nilai rata-ratanya masih di bawah standar kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) yaitu <65. Sedangkan, siswa yang memperoleh 

nilai rata-rata di atas kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu ≥65 adalah 

sebanyak 35 siswa (33,33%). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa hasil belajarnya masih rendah atau nilai rata-ratanya masih berada 

di bawah standar kriteria ketuntasan minimum (KKM). 

 

Berdasarkan  tabel di atas menunjukkan bahwa data tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi masih jauh dari harapan, dilihat dari jumlah persentase 
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nilai belum tuntas siswa lebih besar dari pada tingkat ketuntasan siswa. 

Keadaan ini bukan sepenuhnya kesalahan siswa, namun seluruh aspek dalam 

bidang pendidikan pun harus dibenahi agar hasil belajar siswa dapat 

meningkat khususnya pada mata pelajaran IPS peneliti beranggapan bahwa 

medel kooperatif tipe script ini apabila di aplikasikan akan cocok, dapat 

menciptakan suasana belajar IPS yang aktif, menyenangkan dan dapat 

meningkatkan hasil beljar IPS siswa pada aspek kognitif. 

 

Terkait dengan hal-hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Script Terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan 

Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ada di 

lokasi penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Rendahnya persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS  kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan. 

2. Interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. 

3. Siswa kurang mampu mengungkapkan pendapat. 

4. Pembelajaran pada mata pelajaran IPS disampaikan secara verbal dan 

monoton. 

5. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih kurang bervariasi. 
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6. Guru belum pernah melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe script. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya akan 

dibatasi pada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe script terhadap 

hasil belajar IPS aspek kognitif siswa kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar 

Lampung Selatan. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan  pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

Apakah  model pembelajaran kooperatif tipe script berpengaruh terhadap 

hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung 

Selatan Tahun Ajaran 2016/2017? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe script terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V 

SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan informasi ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang meliputi unsur-unsur peran guru, penggunaan model pembelajaran,  
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dan hasil belajar siswa. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1) Mendapatkan pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar 

Lampung Selatan. 

2) Mengatasi kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar yang optimal. 

 

b. Bagi guru 

Memberikan sumbangan pada para pendidik bahwa perlu adanya 

penggunaan model pembelajaran yang baru seperti model 

pembelajaran kooperatif tipe script untuk meningkatkan pembelajaran 

agar keberhasilan dalam proses pembelajaran dikelas dapat tercapai. 

 

c. Bagi kepala sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Sekolah untuk melakukan 

kajian bagi guru-guru dalam melaksankan pembelajaran di kelas dan 

meningkatakan kualitas pembelajaran di SDN 1 Banjar Negeri Natar 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

d. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe script. 
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup: 

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian  

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe script. 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah pada siswa kelas V 

SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

3. Ruang lingkup waktu penelitian 

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pada semester genap tahun 

pelajaran 2016/2017. 

4. Ruang lingkup tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SDN 1 Banjar Negeri Natar 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teori 

 

2.1.1 Teori Belajar 

 

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat mendasar 

bagi pembangunan suatu negara. Dikatakan demikian karena pendidikan 

dapat mendukung pembangunan di masa mendatang yang mampu 

mengembangkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

mengatasi permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2009: 17) mengemukakan bahwa “Belajar merupakan peristiwa 

sehari-hari di sekolah dan merupakan proses internal yang kompleks dan 

melibatkan proses mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik”. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

mempunyai tugas untuk membentuk manusia berkualitas dalam pengetahuan, 

sikap maupun keterampilan yang tercapainya dilakukan dengan terencana, 

terarah dan sistematis. Dalam lingkup pendidikan formal mutu pendidikan 

tidak terlepas dari hasili belajar siswa. Salah satu faktor yang diperlukan 

untuk memajukan pembelajaran dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia adalah faktor siswa, oleh sebab itu dalam keseluruhan proses 

pendidikan di sekolah salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar. 
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Teori belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan perinsip-perinsip 

belajar yang bersifat teoristis dan telah teruji kebenaranya. Menurut Al-

Thabany (2014: 28) menyatakan “Teori belajar pada dasarnya merupakan 

penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi 

diproses didalam pikiran siswa itu”. Berdasarkan suatu teori belajar, 

diharapkan suatu pembelajaran diharapkan dapat lebih meningkatkan 

perolehan siswa sebagai hasil belajar. Sedangkan Menurut Budiningsih 

(2007: 10)  menyatkan “Teori belajar adalah deskriftif, karena tujuan 

utamanya memeriksa proses belajar. Lebeih lanjut budiningsih menjelaskan 

bahwa teori belajar lebeih fokus kepada bagimana peserta didik belajar 

sehingga berhubungan dengan variabel-variabel yang menetukan hasil 

belajar”. Dalam teori belajar, kondisi dan metode pembelajaranmerupakan 

variabel bebas dan hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung. 

 

Budiningsih (2007: 10)  menyatkan Teori belajar dibagi menjadi beberapa 

jenis berikut ini akan dijelaskan beberapa teori belajar, diantaranya: 

1. Teori belajar Behavioristik adalah teori belajar yang mengatakan bahwa 

belajar ada perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar 

sesuatu jika ia telah mampu menjujukan perubahan tingkah laku. Faktor 

penting dalam belajar menurut teori ini adalah penguatan. Penguatan 

adalah apa saja yang meperkuat timbulnya respon, teori ini menekankan 

pada hasil dan evaluasi. 

2. Teori belajar Kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar 

adalah perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalu berbentuk 

tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini menekankan 

pada pemeknaan stimulus dan pengunaan informasi. 

3. Teori belajar Humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar 

bertujuan untuk memenusiakan manusia. Proses pembelajaran dianggap 

berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. 

4. Teori belajar Konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa 

belajar adalah usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamanya 

melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan 

struktur kognitif. Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling 



11 

penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya 

sedekar memberikan pengetahuan pada siswa. Siswa harus membangun 

sendiri pengetahuan dalam benaknya. Guru dapat memberikan 

kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan siswa untuk 

menemukan atau menerapkan ide ide mereka sendiri.  

 

Dari keempat teori ini, maka yang lebih sesuai dengan model pemebelajaran 

kooparatif tipe script adalah teori belajar kontrruktivisme. Ide dari teori ini 

adalah peserta didik aktif membangun pengetahuannya sendiri. Pandangan 

konstruktivis tentang pembelajaran adalah peserta didik diberi kesempatan 

memilih dan menggunakan model belajar sendiri dalam belajar dan guru 

membimbing peserta didik ke tingkat pengetahuan yang lebih tingi. Selain itu 

peserta didik diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial 

dengan temannya untuk mencapai tujuan belajar, karena model pembelajaran 

kooparatif tipe script juga menekankan agar siswa mendapatkan kesempatan 

untuk menemukan pengetehauan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri 

serata mampu berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk 

mencapai tujuan belajar. 

 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Script 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif sering disebut dengan pembelajaran secara 

berkelompok yang menuntut siswa agar lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dikelas. Menurut Ratna dalam Rusman (2013: 201) 

menyatakan bahwa “Model pembelajaran ini dikembangkan dari teori 

belajar konstruktivisme yang lahir dari gagasan piaget dan vigotsky 

berdasarkan penelitian bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran 

anak”. 
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Menurut Rusman (2012: 202) menyatakan bahwa “pembelajaran 

kooperatif (cooperaive learning) merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kalaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai 

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen”. 

Sedangkan Sanjaya dalam Rusman (2012: 203) berpendapat bahwa 

“cooperaive learning merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara 

berkelompok”. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

(Isjoni, 2013: 16) menyatkan”Cooperative learning adalah suatu 

model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada 

siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, 

yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang 

agresif dan tidak peduli pada yang lain”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok dengan struktur yang bersifat heterogen dan 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa bertujuan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

 

2.1.2.2 Jenis-Jenis Model Pembelajaran Koopratif 

Beberapa versi jenis model pembelajaran kooperatif menurut Huda 

(2013: 197) antara lain: (1) Team Games Tournament (TGT), (2) 

Teams Assited Individualization, (3) Student Teams Achievement 
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Divisions (STAD), (4) Number Head Together, (5) Jigsaw, (6) Think 

Pair Share, (7) Two Stay Two Stray, (8) Role Playing, (9) Pair Check, 

dan (10) Cooperative Script. 

 

Dari beberapa jenis pembelajaran kooperatif di atas maka penulis 

mengambil model kooperati tipe  Script, karena siswa-siswi di SDN 1 

Banjar Negeri Natar Lampung Selatan sebenarnya memiliki daya 

tanggkap yang baik hanya saja, mereka tidak pandai mengingat 

materi. Hal itu berpengaruh terhadap hasil belajar mereka terutama 

pada mata pelajaran IPS, yang mana mata pelajaran ini menuntut 

siswa untuk lebih banyak mengingat. Model pembelajaran koopratif 

tipe script ini akan mebuat mereka meghafal dan mengingat intisari 

materi. 

 

2.1.2.3 Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Script  

 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat dikembangkan 

dalam pembelajaran IPS adalah model pembelajaran tipe kooperatif 

tipe script. Menurut Kurniasih (2015: 120) menyatakan model 

pembelajaran script cooperative merupakan “model pembelajaran 

berpasang-pasangan dan masing-masing individu dalam pasangan 

yang ada mengintisarikan materi-materi yang telah dipelajari”. 

Sedangkan  Aqib (2014:  19) script cooperative adalah “model belajar 

di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan 

mengintisarikan, bagian-bagian dari materi yang telah dipelajari”. 



14 

Menurut Suprijono  (2014: 145) script cooperative merupakan” model 

belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan 

mengintisarikan, bagian-bagian dari materi yang di pelajari”. 

Sedangkan menurut Lambiotte, dkk, dalam Huda (2013: 213) bahwa 

Cooperative Script adalah “pembelajaran di mana siswa bekerja 

secara berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengintisarikan 

bagian-bagian materi yang dipelajari”. 

 

Menurut Mustajab (2013: 37) bahwa pembelajaran Cooperative Script 

merupakan “metode pembelajaran yang mengembangkan upaya  

kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Pada metode 

pembelajaran Cooperative Script siswa akan dipasangkan dengan 

temannya dan akan berperan sebagai pembicara dan pendengar”. 

Pembicara membuat kesimpulan dari materi yang akan disampaikan 

kepada pendengar dan pendengar akan menyimak, mengoreksi, 

menunjukkan ide-ide pokok.  

 

Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran Cooperative Script benar-

benar memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan 

pengetahuan dan keterampilannya, jadi benar-benar sangat sesuai 

dengan pendekatan konstruktivis yang dikembangkan saat ini. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka, dapat disimpulkan bahwa model 

kooperatif pembelajaran tipe script adalah pembelajaran di mana 

siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan dalam 

mengintisarikan bagian-bagian materi yang dipelajari. 
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2.1.2.4 Manfaat Pembelajaran Cooperative Script 

Dari hasil penelitian, banyak mengungkapkan manfaat  pembelajaran 

Cooperative Script. Danserau dalam Hadi (2007) menyatakan “bahwa 

pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dan siswa dapat mempelajari materi yang lebih banyak dari 

siswa yang belajar sendiri”. Spurlin dalam Hadi (2007) siswa juga 

mendapatkan kesempatan mempelajari bagian lain dari materi yang 

tidak dipelajarinya. 

 

Berdasarkan manfaat pembelajaran Cooperative Script yang 

diungkapkan para ahli tersebut dapat dijelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan manfaat pembelajaran Cooperative Script antara lain: 

1. Bekerja sama dengan orang lain bisa membantu siswa 

mengerjakan tugas-tugas yang dirasakan sulit 

2. Dapat membantu ingatan yang terlupakan pada teks 

3. Dengan mengidentifikasi ide-ide pokok yang ada pada materi 

dapat membantu ingatan dan pemahaman 

4. Memberikan kesempatan siswa membenarkan kesalahpahaman 

5. Membantu siswa menghubungkan ide-ide pokok materi dengan 

kehidupan nyata 

6. Membantu penjelasan bagian bacaan secara keseluruhan 

7. Memberikan kesempatan untuk mengulangi untuk membantu 

mengingat kembali 

 

2.1.2.5 Prinsip Model Pembelajaran Cooperative Script 

Menurut Alit (2009: 210) menyatkan “prinsip-prinsip dalam model 

pembelajaran ini sama dengan prinsip-prinsip yang ada pada model 

pembelajaran cooperative learning, prinsip-prinsipnya yaitu: 

1. Siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam dan 

berenag bersama 
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2. Siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam 

kelompoknya, disamping tanggung jawab terhadap diri sendiri 

dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

3. Siswa harus berpandanagn bahwa mereka semuanya memiliki 

tujuan yang sama. 

4. Siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab, sama 

besarnya diantara para anggota kelompok. 

5. Siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

6. Siswa berbagi kepemimpinan, sementara mereka memperoleh 

ketrampilan bekerja sama selama belajar. 

7. Siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual 

materi yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. 

 

2.1.2.6 Langkah-langkah Model Pembelajaran Cooperative Script  

Menurut Ridwan Abdullah Sani (2013: 188-190) Tahapan 

pembelajaran koopratif tipe script mengikuti langkah-langkah sebagia 

berikut: 

1. Guru membagi siswa kedalam sejumlah pasangan. 

2. Guru membagikan wacana/ materi dan siswa membaca dan 

membuat ringkasannya. 

3. Guru dan siswa menetapkan siswa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siswa-siswa lain berperan sebagai pendengar. 

4. Pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan 

memasukan ide-ide pokok dalam ringkasanya. Semantara itu,para 

pendengar : 1)menyimak/ mengoreksi/ menunjukan ide-ide pokok 

yang kurang lengka; 2) membantu mengingatkan / menghafal ide-

ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau 

dengan materi lainya. 

5. Bertukar peran,semula sebagia pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya. 

6. Simpulan dibuat oleh siswa dan guru. 

7. Penutup. 

 

Sintak tahap-tahap pelaksanaan model pembelajaran Cooperative 

Script menurut Huda (2013: 213-214) adalah sebagai berikut: 

1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok berpasangan. 
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2. Guru membagi wacana atau materi untuk dibaca dan dibuat 

ringkasannya. 

3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.  

4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan 

memasukkan ide-ide pokok ke dalam ringkasannya. Selama 

proses pembacaan, siswa lain harus menyimak dan menunjukkan 

ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat dan 

menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkannya dengan 

materi sebelumnya atau dengan materi lainnya.  

5. Siswa bertukar peran, yang semula sebagai pembicara ditukar 

menjadi pendengar dan sebaliknya.  

6. Guru dan siswa melakukan kembali kegiatan seperti di atas.  

7. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi 

pelajaran. 

8. Penutup.  

 

Langkah-langkah pembelajaran Cooperative Script menurut Kurniasih 

& Sani (2015: 120) yaitu:  

1. Guru membagi siswa untuk berpasangan. 

2. Guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca 

dan membuat ringkasan. 

3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. 

4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, 

dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. 

Sementara pendengar menyimak atau mengoreksi atau 

menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu 

mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan 

materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Bertukar peran, 

semula sebagai pembicara ditukar pendengar dan sebaliknya serta 

lakukan seperti di atas.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Script ini, 

peneliti menggunakan langkah-langkah pembelajaran Cooperative 

Script menurut Kurniasih dan Sani. Kelebihan langkah-langkah 

pembelajaran Cooperative Script menurut Kurniasih dan Sani yaitu 
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lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam proses pembelajaran IPS 

kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan.  

 

2.1.2.7 Kelemahan dan kelebihan Model pembelajaran Cooperative Script  

Model pembelajaran Cooperative Script memiliki beberapa kelebihan 

dan kelemahan. Menurut Huda (2013: 214-215) kelemahan dan 

kelebihan model ini adalah:  

Kelebihan:  

1. Dapat menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru, daya berpikir 

kritis, serta mengembangkan jiwa keberanian dalam 

menyampaikan hal-hal baru yang diyakini benar.  

2. Mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya 

lagi kepada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi 

dari sumber lain dan belajar dari siswa lain.  

3. Mendorong siswa untuk berlatih memecahkan masalah dengan 

mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide 

siswa dengan ide temannya.  

4. Membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan 

siswa yang kurang pintar serta menerima perbedaan yang ada. 

5. Memotivasi siswa yang kurang pandai agar mampu 

mengungkapkan pemikirannya.  

6. Memudahkan siswa berdiskusi dan melakukan interaksi sosial. 

7. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.  

 

Kelemahan:  

 

1. Ketakutan beberapa siswa untuk mengeluarkan ide karena akan 

dinilai oleh teman dalam kelompoknya.  

2. Ketidak mampuan semua siswa untuk menerapkan model ini, 

sehingga banyak waktu yang akan tersita untuk menjelaskan 

mengenai model pembelajaran ini.  

3. Keharusan guru untuk melaporkan setiap penampilan siswa dan 

tiap tugas siswa untuk menghitung hasil prestasi kelompok dan 

ini bukan tugas yang sebentar.  

4. Kesulitan membentuk kelompok yang solid dan dapat bekerja 

sama dengan baik.  

5. Kesulitan menilai siswa sebagai individu karena individu berada 

dalam kelompok.  
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Kelebihan dan kelamahan Cooperative Script menurut jumanta 

hamdayama (2016: 114) yaitu: 

 

Kelebihan: 

1. Pesearta didik dilatih pendengaranya, ketelitian dan 

kecermatanya. 

2. Setiap peserta didik mendapatkan peran. 

3. Peserta didik dilatih untuk mengungkapkan kesalahan orang lain. 

 

Kelemahan: 

1. Model ini hanya digunakan untuk materi pelajaran tertentu. 

2. Model ini hanya melibatkan 2 orang. 

 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, 

begitu juga dengan Model pembelajaran Cooperative Script ini. Tidak 

semua siswa mampu menerapkan Model pembelajaran Cooperative 

Script, sehingga banyak tersita waktu untuk menjelaskan mengenai 

model pembelajaran ini. Beberapa siswa mungkin pada awalnya takut 

untuk mengeluarkan ide, takut dinilai teman dalam kelompoknya. 

Penggunaan Model pembelajaran Cooperative Script harus sangat 

rinci melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa, dan 

banyak menghabiskan waktu untuk menghitung hasil prestasi 

kelompok.  

 

Model pembelajaran ini sulit membentuk kelompok yang solid yang 

dapat bekerja sama dengan baik.Penilaian terhadap murid atau 

siswapun secara individual menjadi sulit karena tersembunyi di dalam 

kelompok. 
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2.1.3 Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2011: 22) hasil belajar yaitu ”suatu perubahan yang 

terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya perubahan mengenai 

pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, 

pengertian, penguasaan dan penghargaan dalam diri sesorang yang 

belajar”. Sedangkan Dimiyati dan Mudjiono (2009: 20) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari 

suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai 

tes yang diberikan guru. 

Menurut Hannah & Michaelis dalam Sani (2013: 59) yang 

membagi hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu (1) ranah 

kognitif meliputi interpretasi, perbandingan, klasifikasi, 

generalisasi, inferensi, analisis, sintesis, hipotesis, prediksi, dan 

evaluasi; (2) ranah afektif meliputi merespon, mengikuti, 

menerima, menyukai, mengintegrasikan, dan (3) ranah 

psikomotor meliputi meniru, mengikuti pola, penguasaan, 

menerapkan, dan improvisasi.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan hasil 

belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh melalui proses 

belajar. Hasil belajar tersebut dapat dimanfaatkan ke dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

2.1.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Menurut Munadi dalam Rusman (2013: 

124) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 



21 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sementara faktor eksternal 

meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental. 

 

Menurut Slameto (2010: 17) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Faktor internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, faktor intern terdiri dari: 

a) Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh) 

b) Faktor psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan) 

c) Faktor kelelahan 

2. Faktor eksternal:yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor 

ekstern terdiri dari: 

a) Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan) 

b) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, dan fasilitas sekolah, metode dan media 

dalam mengajar, dan tugas rumah) 

c) Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri 

dari faktor internal berupa fisiologis, psikologis, kesehatan dan faktor 

eksternal berupa lingkungan (keluarga, sekolah dan masyarakat) 

termasuk di dalamnya media pembelajaran. 

 

2.1.4 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

2.1.4.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses 
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pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat 

berlaku dimana pun dan kapan pun. 

Menurut Hamzah Uno (2008: 54) berpendapat bahwa 

“Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antar 

peserta belajar dengan pengajar atau instruktur dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar untuk pencapaian tujuan belajar 

tertentu”. Komalasari (2013: 3) yang berpendapat bahwa 

pembelajaran adalah sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan subyek didik atau pembelajar, yang direncanakan 

atau didesain, dilaksanakan, dan di evaluasi secara agar subyek 

didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

secara efektif dan efesien. 

 

Sedangkan Syaiful Sagala (2008: 43) menyatakan bahwa 

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar sehingga merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan dan pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru 

sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik 

atau murid.  

 

Berdasarkan pendapat di atas maka, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu interaksi yang terjadi antara peserta didik 

dengan lingkungan belajar. yang dilaksanakan secara terencana 

dengan kejadian-kejadian yang lansung dialami siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

 

2.1.4.2 Pengertian IPS 

Ilmu pengetahuan sosial atau yang sering disebut dengan IPS, 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari berbagai disiplin ilmu sosial. 

Menurut Susanto (2013: 6) “Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial humaniora, 

yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan 

budaya”. Sedangkan Menurut Mulyasa (2007: 125) menyatkan “Ilmu 
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Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI sampai SMP/MTs. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 14 generalisasi yang 

berkaitan dengan isu social”. Melalui mata pelajaran IPS, siswa 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta 

damai. 

Kosasih Djahiri dalam Susilawati dan Ita (2013: 3) 

mengungkapkan bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu 

sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip 

pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran 

pada tingkat persekolahan. 

 

Menurut Trianto (2011: 171) IPS meruapakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum 

dan budaya.  

 

Berdasarkan pernyataan para ahli dapat disimpulkan bahwa IPS 

adalah sebuah kajian disiplin ilmu sosial yang mempelajari manusia 

sebagai anggota masyarakat dan dalam lingkup sosialnya sehingga 

dapat menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, materi yang 

dipelajari siswa adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

2.1.4.3 Tujuan Pendidikan IPS 

Tujuan merupakan segala sesuatu atau keinginan yang hendak dicapai. 

Dalam permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi 

menyatakan bahwa Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 
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memiliki kemampuan sebagai berikut 1) Mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) 

Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial, 3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan, 4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

 

Menurut Martorella dalam Supriya, dkk (2006: 8) mengemukakan 

tujuan utama dari pembelajaran IPS di SD adalah untuk 

mengembangkan pribadi "warga negara yang baik" (good citizen). 

Selanjutnya Menurut Hasan dalam Supriya, dkk (2006: 5) tujuan 

pendidikan IPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu 

pengembangan intelektual siswa, pengembangan dan rasa tanggung 

jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri 

siswa sebagai pribadi. 

Sapriya (2006: 133) “menyatakan bahwa tujuan IPS yaitu (a) 

mengajarkan konsep-konsep dasar sejarah, sosiologi, antropologi, 

ekonomi, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis, dan 

psikologis, (b) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

inkuiri, problem solving, dan keterampilan sosial, (c) membangun 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, dan (d) meningkatkan kerja sama dan kompetensi 

dalam masyarakat yang heterogen baik secara nasional maupun 

global”. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mendidik para siswa agar 

prestasi belajar siswa meningkat dengan mengembangkan keterampilan-
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keterampilan sebagai bekal untuk memecahkan segala persoalan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Keterampilan tersebut meliputi, keterampilan 

berpikir kritis, meningkatkan keterampilan bekerjasama dengan teman, 

dan meningkatkan berpikir kreatif. Selain itu tujuan pembelajaran IPS 

bertujuan untuk mengembangkan pribadi warga negara yang baik. 

 

2.1.4.4 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan disekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaiatan dengan isu sosial, 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial IPS di dalamnya memuat 

materi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Menurut Soemantri 

(2004: 27) “IPS diajarkan di sekolah dasar dimaksudkan agar siswa 

menjadi manusia dan warga negara yang baik, seperti yang diharapkan 

oleh dirinya, orang tua, masyarakat, dan agama”. 

Hamid Hasan, dkk (2009: 18) “menyatakan bahwa, sebaiknya 

pembelajarn IPS mampu mempersiapkan, membina, dan 

membentuk kemmapuan siswa yang menguasai pengetahuan, 

sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi 

kehidupan di masyarakat. Kualitas dan keberhasilan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan 

ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran”.  

 

Oleh karena itu, rancangan pembelajaran guru hendaknya diarahkan 

dan difokuskan sesuai dengan kondisi dan perkembangan potensi siwa 

agar pembelajaran yang dilakukan benar-benar berguna dan 

bermanfaat bagi siswa, sehingga mereka mampu menjadikan apa yang 
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dipelajarinya sebagai bekal dalam memahami dan ikut serta dalam 

melakoni kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPS di sekolah dasar pada dasarnya dimaksudkan untuk 

pengembangan pengetahuan, sikap, nilai-moral, dan keterampilan 

siswa agar menjadi manusia dan warga negara yang baik, seperti yang 

diharapkan oleh dirinya, orang tua, masyarakat, dan agama. 

 

2.1.4.5 Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Menurut Rudy Gunawan (2011: 37) “pembelajaran IPS bertujuan 

membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan 

kehidupannya sendiri ditengah-tengah kekuatan fisik dan sosial, yang 

pada gilirannya akan menjadi warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab”. 

 

Depdiknas (2006) menyebutkan tujuan institusional penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah dasar menurut kurikulum 2006 (KTSP) adalah : 

1. Mendidik siswa agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya 

berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri 

serta ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. 

2. Memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk 

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi 

3. Memberikan bekal kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat 

dan mengembangkan diri sendiri sesuai dengan dengan bakat, 

minat, kemampuan, dan lingkuangannya 

4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, 

nasional dan global. 

 

Landasan penyusunan kurikulum IPS SD tidak lepas dari Pendidikan 

Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan 
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berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengamanatkan 

upaya untuk mencerdaskan kehidupan serta agar pemerintah 

mengusahakan penyelenggaraan satu sistem pengejaran nasional 

yang diatur dengan undang-undang. 

Menurut Saidiharjo (2014: 109) ”menyatakan Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan program pendidikan yang 

berupaya mengembangkan pemahaman siswa tentang 

bagaimana manusia sebagai individu dan kelompok hidup 

bersama dan berinteraksi dengan lingkungannya baik fisik 

maupun sosial. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan sosial, yang berguna bagi kemajuan 

dirinya sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat”. 

 

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari pendidikan IPS, tampaknya 

dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang mampu menjembatani 

tercapainya tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan pembelajaran IPS 

khususnya pembelajaran tentang jasa dan peran tokoh pejuang dalam 

mempromasikan kemerdekaan indonesia di sekolah dasar pada 

bertujuan untuk pengembangan pengetahuan, sikap, nilai-moral, dan 

keterampilan siswa. Disinilah sebenarnya penekanan tujuan dari 

pembelajaran IPS di sekolah dasar sebagai salah satu program 

pendidikan yang membina dan menyiapkan siswa sebagi warga negara 

yang baik dan memasyarakat diharapkan mampu mengantisipasi 

berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga siswa 

mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani kehidupan 

di masyarakat. 
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2.1.5 Hubungan Model Pembelajaran Cooperative Script dengan Hasil 

Belajar 

 

Menurut  Muhibbin Syah (2007: 133) Taraf keberhasilan siswa dalam 

belajar sangat di pengaruhi oleh strategi belajar yang di terapkan oleh 

guru. Untuk dapat meningkatkan hasil belajar IPS guru harus 

melakukan banyak cara untuk memaksimalkan hasil belajar IPS. Guru 

di harapkan mampu menciptakan iklim belajar yang memungkinkan 

siswa untuk dapat mengembangkan kemampuannya. Sebagaimana yang 

di katakan oleh Hartono (2010: 116) “apabila ingin mengubah hasil 

belajar maka ubahlah sistem belajarnya. Strategi belajar yang sama 

akan menghasilkan output yang sama pula , kalau ingin mengubah 

outputnya maka ubahlah strategi belajarnya”.  

 

Menurut Anita lie (2007:24) mengatakan bahwa belajar adalah adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan siswa bukan sesuatu yang dilakukan 

terhadap siswa.   Namun dalam pemlbelajaran IPS dikelas siswa hanya 

mendengar, mencatat tanpa memahami konsepnya sehingga 

menimbulkan anggapan bahwa pembelajaran IPS membosankan. 

pembelajaran pasif kurang membantu siswa untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal, karena belajar pasif membuat siswa tidak 

merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Salah satu alternatif 

untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran adalah dengan 

menerapkan Model Pembelajaran Cooperative Script. Yaitu dimana 

siswa kerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan 

bagian-bagian dari materi yang dipelajari. 
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Menurut Solihatin (2007:  42) Model pembelajaran Cooperative Script  

pada dasar kerjanya adalah” pembelajaran kelompok, dan model 

pembelajaran ini sangat cocok di terapkan dalam proses pembelajaran 

karena dapat mendorong aktivitas kerja kelompok”. Bekerjasama dalam 

kelompok akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan 

kelebihan, yang mempunyai kelebihan iklas mau membantu mereka 

yang mempunyai kekurangan, sebaliknya mereka yang mempunyai 

kekurangan dengan rela hati mau belajar dari mereka yang mempunyai 

kelebihan, tanpa ada rasa malu. Dengan suasana belajar seperti ini akan 

adanya rasa tanggung jawab bersama dan beban yang sama untuk 

mereka selesaikan secara bersama pula, Sehingga suasana belajar akan 

menyenangkan dan inilah yang di harapkan yakni membuat siswa yang 

aktif, kreatif dan mandiri. 

 

Cooperative script pada prinsipnya merupakan suatu pembelajaran 

dimana guru dapat melalukan berbagai pendekatan pembelajaran sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Dalam proses pembelajaran, dimana 

cooperative script diterapkan, ceramah bervariasi, pemberian tugas 

serta kerja kelompok merupakan bagian dari pengelolaan pembelajaran, 

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dibutuhkan 

pengelolaan proses pembelajaran yang terencana dengan baik sehingga 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. 

 

Penggunaan model pembelajaran Cooperative Script merupakan salah 

satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa 
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karena pada prinsipnya, setiap siswa dalam metode ini diberikan 

kesempatan untuk melaksanakan peran-peran yang sudah diberikan 

guru sehubungan dengan materi pelajaran yang diajarkan saat itu. 

Dalam berperan, setiap siswa akan memahami dan menguasai materi 

pelajaran sebelum dipresentasikan. Penerapan metode ini juga bisa 

membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini pula 

yang menjadi alasan utama mengapa Cooperative Script tepat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

 

1. Hasil penelitian Ni Wy. Ayu Endang Istorina (2014: 9) dengan judul: 

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scrip Berbantuan Media 

Tape Recorder Terhadap Keterampilan Menulis Siswa Kelas V SD 

Saraswati 2 Denpasar. Dari hasil analisis uji-t diperoleh thit = 4,976 

sedangkan ttab= 2,000 dan M1 = 76,3 Sedangkan M2= 72,02. Berarti 

dalam penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan Hasil keterampilan 

menulis antara siswa yang mengikuti pembelajaraan kooperatif tipe Script 

berbantuan media tape recorder dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran Konvensional pada siswa kelas V SD Saraswati 2 Denpasar.  

2. Hasil penelitian Nurul Ibrilusiyanti (2013: 10), dengan judul: Pengaruh 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Script Dengan Metode 

Praktikum Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Dalam Pembelajaran IPA 

Fisika Kelas VIII Di MTs. Berdasarkan hasil  penelitian diperoleh 

kesimpulan  ada pengaruh  model pembelajaran  Kooperatif Tipe  
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Cooperative  Script  dengan meto de praktikum terhadap hasil belajar dan  

Aktivitas  sisw  tahun  ajaran 2012/2013 yaitu pada kelas eksperimen hasil 

belajar rata-rata kognitif produknya sebesar 82,20 dan Aktivitas sisw 

sebesar 64,02%, sedangkan kelas kontrol hasil belajar rata-rata kognitif 

produknya yaitu sebesar 71,30 aktivitas sebesar 51,28%.  

3. Hasil  penelitian Rima Meilani (2016: 9), dengan  judul : Penerapan Model 

Pembelajaran Cooperative Script Untuk Meningkatkan Hasil Belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian di peroeh hasil uji t hitung lebih besar 

daripada t tabel dengan nilai 2,385265 > 2,018082. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak.  

 

2.3 Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN 1 Banjar Negeri Natar 

Lampung Selatan maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPS 

Observasi Teori 

Model Pembelajaran 

Koopratif Tipe Script 

(X) 

Hasil Belajar IPS 

Siswa (Y) 
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Berdasarkan gambar di atas pembelajaran IPS di SDN 1 Banjar Negeri Natar 

Lampung Selatan belum mengunakan model-model pembelajran yang 

beragam, guru hanya menerapkan pembelajran konvensiol. Hal ini membuat 

hasil belajar siswa rendah di karnakan pembelajran konvensional kurang 

melibatkan siswa untuk aktif. Selain itu, pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran juga tidak maksimal karena mereka tidak terlibatkan langsung 

dalam proses pembelajaran. 

 

Menurut  Muhibbin Syah (2007: 133) Taraf keberhasilan siswa dalam belajar 

sangat di pengaruhi oleh strategi belajar yang di terapkan oleh guru. Untuk 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS guru harus melakukan banyak cara 

untuk memaksimalkan hasil belajar IPS, salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah penggunaan model pembelajaran. 

Model pembelajaran koopratif tipe script adalah salah satu pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa belajar 

bersama dalam kelompok dan berdiskusi bersama untuk mempelajarai materi 

pembelajaran. Dengan demikian, siswa lebih mudah mengingat dan 

memahami apa yang mereka pelajari serta diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa.  

 

Setelah diterapkan  model pembelajaran koopratif tipe script pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, maka akan 

dilakukan posttest untuk melihat kemampuan dari tiap-tiap kelas untuk 

selanjutnya dibandingkan guna melihat pengaruh dari model pembelajaran 

koopratif tipe script terhadap hasil belajar siswa. 
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2.4 Hipotesis 

 

Menurut Soehartono (2004: 26) menyatkan “hipotesis adalah suatu  

pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empirik”. Sedangkan 

Narbuko (2001: 13) menyatakan bahwa “hipotesis merupakan dugaan 

sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian, dan 

hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih”. 

 

Dari pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis adalah 

dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui 

penelitian. Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel x 

(model pembeljaran koopratif tipe script), dengan variabel y (hasil belajar ips 

siswa), maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis “Ada Pengaruh Model 

Pembelajaran Koopratif Tipe Script Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 

V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode dan Disain Penelitian 

 

Sugiyono (2012: 3) menyatakan metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan 

metode penelitian pendidikan diartikan sebagai sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah 

dalam bidang pendidikan. 

 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimen, dimana metode eksperimen menurut Sugiyono (2012: 107) 

metode eksperimen merupakan metode yang menjadi bagian dari metode 

kuantitatif yang mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dengan adanya 

kelompok kontrolnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah 

metode quasi eksperimental design, dengan desain yang digunakan adalah 

Nonequivalent Control Group Design yang merupakan bentuk metode 

penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen). Penelitian ini melibatkan dua 

kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mendapatkan perlakuan pembelajaran yang sama dari segi tujuan, isi, 
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bahan pembelajaran dan waktu belajar. Perbedaan terletak pada dimanfaatkan 

atau tidak dimanfaatkannya model pembelajaran kooperatif tipe Script. 

 

Tabel 3.1  Desain Penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan 
Postte

st 

Eksperimen Y1 
Menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Script 
Y2 

Kontrol Y1 
Tanpa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Script 
Y2 

Sumber : Sugiyono (2012:  116). 

 

Keterangan : 

Y1 : Tes awal yang sama pada kedua kelas 

Y2 : Tes akhir yang sama pada kedua kelas 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki ada tidaknya perngaruh 

tersebut dengan cara diberi tes awal (Pretest) dengan tes yang sama, setelah 

itu memberikan perlakuan tertentu pada kelas eksperimen dan menyediakan 

kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas eksperimen memperoleh perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Script sedangkan 

pembelajaran pada kelas kontrol tidak memperoleh perlakuan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Script  Pada akhir pertemuan siswa  

diberi  posttest,  yaitu dengan memberikan tes kemampuan penyelesaian soal 

dalam bentuk pilihan ganda yang dilakukan pada kedua kelas sampel dengan 

soal tes yang sama untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2012: 117) mengungkapkan populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 
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kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 3 kelas. 

Jumlah siswa dapat  dilihat pada tabel. 

Tabel 3.2 Data Siswa Kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung 

Selatan 

Kelas Jumlah Siswa 

V A 30 

V B 30 

V C 28 

Jumlah 88 

Sumber: Tata Usaha Sekolah. 

 

3.2.2 Sampel 

Menurut pendapat Sugiyono (2012: 118), sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Berdasarkan pada pendapat tersebut akan di ambil sampel dengan 

menggunakan teknik sampling purposive. 

 

Menurut Sugiyono (2014; 126), “Sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Pertimbangan 

pengambilan sampel dilakukan secara bertujuan. Penelitian ini 

menggunakan 2 kelas yang digunakan sebagai sampel. Kelas pertama 

disebut kelas eksperimen dengan pemberian perlakuan khusus berupa 

penerapan model pembelajaran  koopratif tipe script dan kelas kedua 

yaitu kelas kontrol yang menerapkan metode konfensional. Kelas yang 

terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas V B dan kelas yang 
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terpilih sebagai kelas kontrol adalah kelas V A. Dengan jumlah sampel 

sebesar 60 orang dari 88 orang, sehingga dengan demikian peneliti 

mengambil 68,18% dari jumlah populasi. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung 

Selatan. 

 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Febuari pada semester genap 

tahun ajaran 2016/2017. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 

Penelitian terdiri dari tiga tahapan, yaitu prapenelitian, perencanaan dan tahap 

pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan tersebut, 

adalah: 

1. Penelitian Pendahuluan 

a. Peneliti membuat surat izin penelitian pendahuluan ke sekolah 

b. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi sekolah, 

jumlah kelas dan siswa yang akan dijadikan subjek penelitian, serta 

cara mengajar guru IPS 

c. Menentukan kelas eksperimen 
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2. Tahap Perencanaan 

a. Melaksanakan observasi 

b. Membuat perangkat perencanaan pembelajaran, antara lain: Silabus, 

RPP, dan instrument penelitian 

c. Melakukan uji coba instrumen 

d. Melakukan analisis instrumen 

e. Merevisi instrument 

 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

b. Melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen. Pada pembelajaran 

kelas eksperimen menggunakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Script sebagai perlakuan dan 

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun 

c. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

d. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil pretest dan 

posttest 

e. Membuat laporan hasil penelitian 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 

3.5.1 Pengertian Variabel 

Menurut Arikunto Suharsimi (2010: 96) variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Ada 

dua variabel dalam penelitian ini, yakni variabel bebas dan variabel 



39 

terikat. Kedua variabel tersebut di identifikasikan ke dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) adalah penerapan model kooperatif tipe script 

2. Variabel terikat (Y) adalah hasil Belajar IPS 

 

3.5.2 Variabel Model pembelajaran kooperatif tipe Script 

a. Definisi Konseptual 

Kurniasih (2015: 120) model pembelajaran kooperatif tipe Script 

merupakan suatu metode belajar yang berpasang-pasangan dan 

masing-masing individu dalam pasangannya yang ada 

mengintisarikan materi-materi yang telah di pelajari. 

b. Definisi Operasional 

Model pembelajaran kooperatif tipe Script merupakan  pembelajaran 

di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian mengintisarikan 

secara lisan bagian-bagian materi yang telah dipelajari. Penerapan 

Model Pembelajaran Koperatif tipe Script merupakan pendekatan 

yang menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk 

saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi. 

Adapun Dimensi pencapaian aktifitas yang diacu adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengintisarikan materi yang disajikan. 

2) Mengemukakan ide-ide pokok dari materi yang telah di 

rangkum. 

3) Menanggapi materi yang disampaikan oleh teman. 

4) Kerja sama antar teman sebangku. 
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3.5.3 Variabel Hasil Belajar IPS 

a. Definisi Konseptual 

Dimyati dan Mudjiono (2009: 20) menyatakan bahwa hasil belajar 

adalahhasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan 

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 

b. Definisi Operasional 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

berupa angka atau nilai yang diperoleh dari hasil pretest ke posttest. 

Adapun indikator untuk pencapaian ini berupa perubahan nilai 

sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan metode kooperatif 

tipe script. Perubahan itu dapat diartikan adanya perubahan serta 

peningkatan dari hasil belajar yang sebelumnya mencakup penilayan 

penguasaan yang bersifat kognitif berdasarkan hasil pretest dan 

posttest dengan rentan nilai 1-100. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

dokumentasi. 

1. Tes 

Menurut Riduwan (2012: 76) dijelaskan bahwa tes adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Kemudian menurut Sangadji (2010: 150) tes 

adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 
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untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Untuk mengukur ada 

tidak besarnya kemampuan objek yang diteliti, digunakan tes. Tes yang 

digunakan tes objektif berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 25 item 

dengan 4 pilihan jawaban berupa A, B, C, dan D. Apabila benar semua 

maka total skor keseluruhan adalah 100 materi yang diujikan adalah 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

Tabel 3.3. Kisi-kisi soal pre-test dan post-test 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator 

Jenjang 

Kemampuan 

Nomor 

Butir Soal 

Jumlah 

Butir 

Soal 

1 2.3 Menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan  

 

Peristiwa 

Sekitar 

Proklama 

Cara 

Menghargai jasa 

dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasi

kan 

kemerdekaan  

1. Menyebutkan 

peristiwa penting 

yang terjadi 

disekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

C1 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5  , 6 

 

 

6 

 

2 
2. Menyebutkan peran 

BPUPKI dan PPKI 

di sekitar 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

C1 

 

 

7,8,9,10,1

3 

 

5 

 

3 
3. Mengurutkan 

peristiwa  dan 

badab usaha yang 

di bentuk jepang 

menjelang 

proklamsi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

C3 

 

 11,12  

2 

 

4 
4. Menyebutkan 

tokoh-tokoh 

penting yang 

berjasa dalam 

peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

C1 

 

 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

 

 

6 

5.  5. Mencontohkan cara 

menghargai jasa 

para tokoh  

perjuangan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

C2 

 

 

20, 21, 22, 

23, 24, 25 

 

 

6 

 Jumlah  25 

Sumber: Analisa penulis 
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2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk melihat ketercapaian kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model script dikelas eksperimen, artinya observasi 

dilakukan untuk mengetahui apakah langkah kegiatan pembelajaran 

dengan model script sudah dilaksanakan atau belum dan observasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan model script. Observasi akan 

dilakukan dengan bantuan guru kelas V. 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Penilaian Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Menggunakan Model Pembelajran Koopratif Tipe Script  

No Dimensi Indikator 
Nomor 

Pernyatan 

Jumlah 

Pernyataan 

1. Mengintisarikan 1. Membaca materi yang 

diberikan oleh guru. 

1 1 

  2. Merangkum materi yang 

diberikan oleh guru. 

  

  3. Menentukan ide pokok dari 

materi. 

  

2. Mengemukakan  1. Menyampaikan hasil diskusi 

dengan percaya diri. 

2 1` 

  2. Menyampaikan hasil diskusi 

sesuai topik. 

  

  3. Menyampaikan hasil diskusi 

dengan kalimat yang efektif. 

  

3. Menanggapi 1. Mengajukan  pertanyaan 

terkait materi yang 

disampaikan oleh teman. 

3 

 

1 

  2. Menyanggah pernyatan  

terkait materi yang 

disampaikan oleh teman. 

  

  3. Memberi pendapat terkait 

materi yang disampaikan  

disampaikan oleh teman. 

  

4. Kerjasama 

teman sebangku 

1. Tetap  berada dalam 

kelompok selama diskusi. 

4 1 

  2. Saling menghargai dan 

bersikap kondusif dalam 

pembelajaran. 

  

  3. Pembagian tugas yang 

seimbang 

  

 Jumlah 

Pernyataan  

4 

Sumber: Analisa penulis 



43 

3.7 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam 

mengumpulkan data penelitian ini menggunakan instrumen tes. Bentuk tes 

yang diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 25 

item. Soal pilihan ganda adalah satu bentuk tes yang mempunyai satu 

alternatif jawaban yang benar atau paling tepat. Dilihat dari strukturnya 

bentuk soal pilihan ganda terdiri atas: 

1. Stem  : suatu pertanyaan/pernyataan yang berisi permasalahan  

yang akan ditanyakan. 

2. Option : sejumlah pilihan/alternatif jawaban. 

3. Kunci  : jawaban yang benar/paling tepat. 

4. Pengecoh : jawaban-jawaban lain selain kunci. 

 

3.7.1 Uji Persyaratan Instrumen  

 

a. Uji coba InstrumenTes 

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa, soal tes initer lebih dahulu 

dilakukan uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan pada 

siswa kelas V dikelas lain dan sekolah lain yang memiliki standar 

KKM sebesar 65, uji coba dilakukan di SD Negeri 09 Tegineneng. 

 

b. Uji Persyaratan InstrumenTes 

Setelah dilakukan uji coba instrumentes, maka langkah selanjutnya 

adalah menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk 

mengetahui validitas soal, reliabilitassoal, daya beda soal, dan taraf 

kesukaran soal daya serapa, daya terka, omit, dan fungsi destraktor. 
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3.7.2 Uji Validitas 

Menurut Sudjarwo (2009: 224) validitas adalah ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Pada 

penelitian ini validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan soal tes 

yang akan digunakan dalam penelitian dan dilakukan sebelum soal 

diajukan kepada siswa. Soal yang diuji kevalidannya sebanyak 25 soal. 

Untuk mendapatkan instrument tes yang valid dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang diukur sesuai 

dengan pokok bahasan pada kurikulum yang berlaku 

b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan indikator 

c. Melakukan pengujian butir soal dengan meminta bantuan ahli 

sebagai uji validitas isi 

 

Uji validitas ini dilaksanakan terhadap 20 siswa diluar sampel, untuk 

mengukur tingkat kevalidan soal, digunakan rumus korelasi product 

moment  dengan bantuan program Microsoft office excel 2007, rumus 

yang digunakan sebagai berikut (Arikunto, 2010: 170): 

 

 

 

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi antara variabel  X  dan  Y 

X : skor Item 

Y : skor Total 

N : banyaknya objek (Jumlah sampel yang diteliti) 
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Tabel 3.5 Tabel Klasifikasi Validitas 

    0.00  > rxy Tidak valid (TV) 

  
 

0.00  < rxy <  0.20 Sangat rendah  (SR) 

Kriteria validitas: 0.20  < rxy <  0.40 Rendah (Rd) 

  
 

0.40  < rxy <  0.60 Sedang (Sd) 

  
 

0.60  < rxy <  0.80 Tinggi (T) 

    0.80  < rxy <  1.00 Sangat tinggi (ST) 

Sumber: Arikunto (2008: 110) 

 

Dengan keriteria pengujian apabila rhitung>rtabel dengan a= 0,05, 

maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila 

rhitung<rtabel alat ukur tersebut tidak valid. 

 

3.7.3 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang dikatakan reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Untuk menentukan reliabilitas instrumen 

tes digunakan rumus Alpha. Rumus Alpha dalam Arikunto (2008:  09) 

adalah: 

 

 

Keterangan : 

  : Koefisien reliabilitas  

n  : Banyaknya butir soal 

 : Jumlah varians butir 

  : Varians total 

 

Tabel 3.6 Tabel Klasifikasi Reliabilitas 

Nilai Reliabilitas Kategori 

0,00 - 0,20 Sangat rendah 

0,21 - 0,40 Rendah 

0,41 - 0,60 Sedang 

0,61 - 0,80 Tinggi 

0,81 - 1,00 Sangat tinggi 

Sumber: Arikunto (2008: 110)  
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3.7.4 Taraf Kesukaran 

Untuk menguji tingkat kesukaran soal dalam penelitian ini akan 

menggunakan program Microsoft office excel 2007. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung taraf kesukaran seperti yang dikemukakan 

oleh Arikunto (2008:  208) yaitu:  

 

Keterangan: 

P : tingkat kesukaran 

B : jumlah siswa yang menjawab pertanyaan benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Tabel 3.7 Klasifikasi Taraf  Kesukaran Soal 

No. Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran 

1 0,00 – 0,30 Sukar 

2 0,31 – 0,70 Sedang 

3 0,71 – 1,00 Mudah 

Sumber: Arikunto, (2008:  210). 

 

3.7.5 Uji Daya Pembeda Soal 

Arikunto (2010: 211) daya pembeda adalah kemampuan soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

yang berkemampuan rendah. Teknik yang digunakan untuk menghitung 

daya pembeda adalah dengan mengurangi rata-rata kelompok atas yang 

menjawab benar dan rata-rata kelompok bawah yang menjawab benar. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda yaitu: 

 

Keterangan: 

J  = Jumlah peserta tes 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 
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JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal   

dengan benar 

Bb  = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal  

dengan benar 

P  = Indeks kesukaran 

 = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

 = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Tabel 3.8 Kriteria Daya Pembeda Soal 
No. Indeks Daya Pembeda Klasifikasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

0,00 – 0,19 

0,20 – 0,39 

0,40 – 0,69 

0,70 – 1,00 

Negatif 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 

Tidak Baik 

Sumber: Arikunto (2008: 218) 

 

3.7.6 Daya Serap 

Adalah tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang telah diberikan. 

Jika sebuah kompetensi banyak yang mampu menguasai, maka 

kompetensi tersebut mampu diserap dengan baik (daya serapnya baik). 

Jadi daya serap dimaknakan sebagai banyaknya proporsi peserta didik 

yang menjawab dengan benar terhadap kompetensi tersebut. 

 

3.7.7 Daya terka 

Setiap jawaban butir soal obyektif mengandung kemungkinan sebagai 

hasil terkaan. Tingkat penerkaan adalah indeks yang menunjukkan 

probabilitas jawaban yang merupakan hasil terkaan. Tingkat penerkaan 

= 1/jumlah option dalam butir soal itu. Jika butir soal itu terdiri dari dua 

option (s-b) maka tingkat penerkaan adalah 1/2 = 0.50. Jika optionnya 4 

maka tingkat penerkaannya ¼ = 0.25 dan seterusnya. Prinsipnya makin 
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kecil tingkat penerkaan berarti makin baik butir soal tsb tetapi butir soal 

yang terlalu banyak optionnya juga bukan butir soal yang baik.  

 

3.7.8 Omit dan Fungsi Distraktor  

Omit adalah butir soal yang tidak dijawab oleh peserta tes. Omit 

diharapkan tidak > 10 % dari peserta tes. Distraktor = pengecoh. 

Distraktor berfungsi bila dipilih minimal 5% peserta tes dengan n = 50. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

1. Uji Persyaratan Analisis Data 

Syarat yang harus di analisis berdasarkan hipotesis yang dirumuskan. 

a. Uji Normalitas Data 

Untuk mengetahui data sebaran pengujian hipotesis dapat dilanjutkan 

atau tidak maka harus melewati uji normalitas data. Priyatno (2009: 

187) mengemukakan uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah sebaran data sampel yang akan dianalisis berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk uji normalitas data dengan melihat nilai di 

Kolmogrov-Smirnov yang akan dilakukan dengan bantuan SPSS 17 for 

windows. Dalam hal ini berlaku ketentuan Ho ditolak apabila nilai 

signifikan (Sig) < 0,05, berarti distribusi sampel tidak normal. Ha 

diterima apabila nilai signifikan (Sig) > 0,05 berarti sampel 

berdistribusi normal 

b. Teknik Analisis Data Lembar observasi aktivitas siswa 

Dalam penelitian aktivitas siswa dilakukan menggunakan observasi. 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa selama 



49 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajran 

koopratif tipe script. Adapun dimensi untuk mengamati aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran yaitu: 

a. Mengintisarikian  materi yang disajikan 

b. Mengemukakan ide-ide pokok dari materi yang telah di rangkum 

c. Menanggapi materi yang disampaikan oleh teman 

d. Kerja sama anatar teman sebangku. 

Tabel 3.9. Lembar observasi aktivitas belajar model pembelajran 

koopratf tipe script 

No. 
Nama 

siswa 

Dimensi 

Mengintisarikian Mengemukakan Menaggapi 
Kerjasama teman 

sebangku 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1.              

2.              

3.              

 

Cara menghitung hasil observasi diperoleh melalui rumus, yaitu: 

 

 

 

Dengan kriteria nilai pengamatan: 

Aktif  : 81 – 100 

Cukup Aktif : 61 – 80  

Kurang Aktif : 41 – 60  

 

c. Teknik analisis data hasil belajar siswa 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah hipotesis sesuai dengan 

hasil penelitian. Hasil data diperoleh dan dianalisis untuk mengamati 

ada atau tidaknya pengaruh dari penggunaan model pembelajaran 

koopatif tipe script terhadap hasil beljar IPS Kelsa V SDN 1 Banjar 

I = 
–  

 



50 

2121

2

22

2

11

_____

2

____

1

11

2

)1()1(

nnnn

snsn

XX
t

Negeri Natar Lampung Selatan adapun hipotesis yang diuji sebagai 

berikut: 

Ha  : Ada Pengaruh Model Pembelajaran Koopratif Tipe Script 

Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 1 Banjar Negeri 

Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017”. 

H0 : Tidak ada Pengaruh Model Pembelajaran Koopratif Tipe Script 

Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 1 Banjar Negeri 

Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

Teknik analisis data untuk melihat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran koopratif tipe script menggunakan rumus uji t. 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 : rata-rata sampel ke-1 

X2 : rata-rata sampel ke-2 

S1
2
 : varians sampel ke-1 

S2
2
 : varians sampel ke-2 

n : jumlah sampel 

 

Kriteria pengujian, bila thitung< ttabel, maka Ha ditolak, tetapi sebaliknya 

bila thitung> ttabel atau thitung = t tabel maka Ha diterima. Kemudian kriteria 

ketuntasan jika hasil belajar IPS siswa kelas eksperimen lebih besar 

dari pada kelas Kontrol maka Ha diterima, sebaliknya jika hasil belajar 

kelas ekperimen lebih rendah dari pada kelas kontrol maka Ha ditolak. 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Model Pembelajaran Koopratif 

Tipe Script Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 1 Banjar 

Negeri Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 maka dapat di 

simpulkan bahwa: 

 

Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Koopratif Tipe Script 

Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017.  Rata-rata hasil belajar siswa 

yang mengikuti pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran 

koopratif tipe script pada kelas eksperimen (VB) lebih tinggi dari nilai rata-

rata hasil belajar siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional 

pada kelas kontrol (VA). 

 

Hasil analisis Uji t menunjukkan bahwa thitung> ttabel. Sehingga H0 ditolak dan 

Ha diterima. disimpulkan bahwa Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran 

Koopratif Tipe Script Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 1 

Banjar Negeri Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017.  
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat 

diajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil belajar khususnya mata 

pelajaran IPS siswa kelas V SDN 1 Banjar Negeri Natar Lampung Selatan 

Tahun Ajaran 2016/2017, yaitu sebagai berikut. 

Bagi Guru  

1. Dalam kegiatan pembelajaran IPS sebaiknya guru menggunakan model 

pembelajaran Koopratif Tipe Script sebagai salah satu alternatif dalam 

pemilihan model pembelajaran, karena dengan menggunakan model 

pembelajaran Koopratif Tipe Script tersebut dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, terutama pada pembelajaran IPS. 

2. Guru hendaknya memberikan inovasi dalam pemilihan model 

pembelajaran baru yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar 

sehingga menjadi efektif dan efisien. 

 

Bagi Siswa 

1. Siswa diharapkan untuk meningkatkan hasil belajarnya tidak hanya pada 

mata pelajaran IPS saja tetapi juga pada mata pelajaran yang lainya. 

2. Siswa diharapkan memotivasi dirinya sendiri untuk giat dalam belajar di 

sekolah maupun belajar di rumah. 

3. Membantu siswa mempermudah pemahaman dalam mata pelajaran IPS 

serta memberikan motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran IPS. 

 

Bagi Sekolah 

Agar kepala sekolah senantiasa menghimbau dan membantu guru untuk 

melaksanakan model pembelajran yang beragam salah satunya model 
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pemebelajran Koopratif Tipe Script terhadap sehingga dapat dijadikan 

refrensi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya dan 

pendidikan pada umumnya. 

 

Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian dibidang 

ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi dan 

masukan tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran Koopratif Tipe 

Script terhadap hasil belajar IPS siswa. 
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