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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu alat bagi manusia dalam mencapai kesempurnaan 

dalam hidupnya. Pendidikan merupakan modal untuk memberikan pengetahuan, 

penanaman akhlakul karimah, pembiasaan-pembiasaan atau keterampilan peserta 

didik sebagai bekal di masa yang akan datang. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup 

tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya. Selain itu juga, pendidikan berarti daya upaya untuk 

memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan 

jasmani anak-anak.
1
 

Tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3 dinyatakan sebagai 

berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.
2
 

 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil 

suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-

cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup 

manusia. Cita-cita itu tak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha 

keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui proses 

pendidikan. Proses kependidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap 

berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dan cita-cita. 

Selain itu juga, pendidikan adalah tujuan sadar yang bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas manusia, sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan 

maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan 

dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan semuanya berkaitan dalam suatu sistem 

pendidikan yang integral. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan khususnya pada 

pendidikan formal tergantung pada pengembangan dari pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh tenaga-tenaga pengajar. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka peningkatan mutu 

pendidikan mutlak dilaksanakan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas baik dari segi spiritual maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK). Peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan, terutama untuk 
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menunjang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya 

penyempurnaan dan peningkatan mutu pengajaran. 

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan adalah melalui proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan peserta 

didik. Guru merupakan komponen pembelajaran yang sangat menentukan 

keberhasilan tujuan pendidikan. 

Pendidikan juga merupakan proses pertautan berbagai unsur pendidikan 

seperti saling kerjasama antara pendidik dan peserta didik serta dengan sarana dan 

prasarana pendidikan. Pendidik adalah ujung tombak pendidikan karena pendidik 

merupakan unsur yang bertugas membina dan membimbing peserta didik dengan 

mengembangkan segala potensi agar menjadi manusia yang cerdas, terampil dan 

berakhlak mulia. Dalam usaha mempengaruhi itu terletak penekanannya pada 

kegiatan belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar terjadi manakala adanya interaksi antara guru 

dengan peserta didik, pentingnya proses belajar mengajar ini tergambar dalam 

ajaran Islam pada Al-Qur’an surat al-Alaq ayat 1-5.   

                               

                     

 
 

Ayat-ayat tersebut merupakan rahmat pertama yang dengannya Allah 

menyayangi hamba-hambaNya sekaligus sebagai nikmat pertama yang diberikan 

kepada mereka. Di dalam ayat-ayat tersebut juga termuat peringatan mengenai 
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permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Dan bahwasanya diantara 

kemurahan Allah ta’ala adalah Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. Dengan demikian, Dia telah memuliakannya dengan ilmu. Dan 

itulah hal yang menjadikan bapak umat manusia ini, Adam AS mempunyai 

kelebihan atas Malaikat. Terkadang, ilmu berada di dalam akal pikiran dan 

terkadang juga berada dalam lisan, juga terkadang berada dalam tulisan. Secara 

akal, lisan dan tulisan mengharuskan perolehan ilmu, dan tidak sebaliknya. Di 

dalam atsar juaga disebutkan: “Barang siapa mengamalkan apa yang di 

ketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya apa yang tidak diketahui 

sebelumnya”.
3
 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt. menganjurkan bahkan 

memerintahkan kepada umat manusia supaya selalu melakukan proses belajar 

mengajar, terutama sekali melalui baca tulis, sebab baca tulis merupakan kunci 

utama bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 

Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep 

pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu:  

Pertama, pendidikan adalah usaha sadar terencana, hal ini berarti proses 

pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan 

untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang 

dilakukan guru dan peserta didik diarahkan pada pencapaian tujuan. 

Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh 

mengesampingkan proes belajar, pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk 

mencapai hasil belajar akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses 

belajar yang terjadi pada diri anak. Dengan demikian, dalam pendidikan antara 

proses dan hasil belajar harus berjalan seimbang. Pendidikan yang hanya 

                                                           
3
‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, “Shahih Tafsir Ibnu 

Katsir Juz 30”, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), Jilid 10, h.505. 



5 
 

mementingkan salah satu di antaranya tidak akan dapat membentuk manusia yang 

berkembang secara utuh. 

Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik 

dapat mengembangkan potensi dirinya. Hal ini berarti proses pendidikan itu harus 

berorientasi kepada peserta didik (student active learning). Pendidikan adalah 

upaya pengembangan potensi peserta didik.Dengan demikian, anak harus 

dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. 

Tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, 

bukan mengganjalkan materi pelajaran atau memaksa agar peserta didik dapat 

menghafal data atau fakta. 

Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, 

pengembangan kecerdasan dan intelektual, serta pengembangan keterampilan 

anak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga aspek ini (sikap, kecerdasan, dan 

keterampilan) arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan.
4
 

 

Seperti yang kita ketahui dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari 

hampir tidak pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang 

melaksanakan aktivitas sendiri, maupun di dalam suatu kelompok tertentu. 

Dipahami ataupun tidak dipahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas di 

dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan kegiatan belajar. 

Selain itu belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, termasuk di 

dalamnya belajar bagaimana seharusnya belajar. Sebuah penelitian 

memperlihatkan bahwa 82% anak-anak yang masuk sekolah pada usia 5 tahun 

atau 6 tahun memiliki citra diri yang positif tentang kemampuan belajar mereka 

sendiri. Angka tinggi tersebut menurun drastis menjadi hanya 18% waktu mereka 

berusia 16 tahun.
5
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Umumnya peserta didik dipandang sebagai objek pembelajaran, dalam arti 

peserta didik dipandang sebagai induvidu yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, 

lingkungan, dan ilmu pengetahuan. Peserta didik sebagai objek yaitu peserta 

didiklah yang menentukan apa sebenarnya yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran. Guru atau pendidik sudah semestinya diposisikan sebagai fasilitator 

yang menjembatani kebutuhan peserta didik.
6
 

Adapun beberapa ciri umum kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau 

disengaja. Oleh sebab itu pemahaman kita pertama yang sangat penting 

adalah bahwa kegiatan belajar merupakan kegiatan yang disengaja atau 

direncanakan oleh pembelajar sendiri dalam bentuk suatu aktivitas tertentu. 

Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan suatu 

kegiatan tertentu, baik pada aspek-aspek jasmaniah maupun aspek mental 

yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. 

2. Belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan 

dalam hal ini dapat berupa manusia atau obyek-obyek lain yang 

memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau 

pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang 

pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya akan tetapi menimbulkan 

perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi. 
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3. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Walaupun tidak semua 

perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, akan tetapi aktivitas belajar 

umumnya disertai perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku pada 

kebanyakan hal merupakan sesuatu perubahan yang dapat diamati 

(observasi). Akan tetapi juga, tidak selalu perubahan tingkah laku yang 

dimaksud sebagai hasil belajar tersebut dapat diamati. Perubahan-perubahan 

yang dapat diamati kebanyakan berkenaan dengan perubahan aspek-aspek 

motorik.
7
 

Dalam hai ini guru mempunyai peranan strategis untuk menghasilkan 

sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu, kompetensi dan kualifikasi guru 

sangat menentukan, sebab pembelajaran yang berkualitas, bermakna dan 

menyenangkan bagi peserta didik sangat bergantung kepada guru. 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib yang diberikan di sekolah-sekolah termasuk di madrasah ibtidaiyah. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diharapkan dapat menjadi wahana belajar 

yang menyenangkan bagi peserta didik, bila kita memperhatikan praktik 

pendidikan di sekolah selama ini, proses pembelajaran yang disajikan oleh guru 

kurang menarik bagi peserta didik, pemberian konsep materi tanpa media yang 

konkrit, suasana belajar yang menjenuhkan, kurangnya keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran sehingga mengakibatkan peserta didik menjadi pasif 

dan perkembangan belajar peserta didik kurang mendapatkan hasil yang baik. 

Oleh karena itu, maka guru harus menggunakan metode, strategi, pendekatan 
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maupun media yang dapat menunjang tercapainya kompetensi yang telah 

ditentukan. 

Mengingat pentingnya peranan suatu strategi dalam menciptakan 

pembelajaran aktif, maka seharusnya dalam kegiatan belajar mengajar, hendaklah 

memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan membuat 

peserta didik termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Adapun tugas guru untuk 

menciptakan sebuah proses belajar mengajar yang aktif, inovatif, kreatif dan 

efektif, guru dituntut untuk bisa memilih media, metode dan materi yang sesuai 

dengan situasi  dan kondisi peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran 

secara maksimal. 

Proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan indikator 

komponen-komponen: tujuan pengajaran, penggunaan strategi, bahan dan sumber 

pelajaran, kegiatan belajar mengajar, penggunaan media serta pelaksanaan 

evaluasi, maka proses pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dianggap 

sudah cukup baik meskipun masih perlu adanya pembenahan dan perbaikan. 

Perbaikan dan pembenahan yang dimaksud adalah terutama dalam aspek 

penggunaan strategi pembelajaran serta media pendukung, dan perlu adanya 

upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar agar dapat 

mencapai hasil yang lebih baik. 

Motivasi ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu 

sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan 

sendiri. Motivasi ekstrinsik adalah jenis motivasi yang timbul akibat pengaruh 
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dari luar individu, karena ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain, sehingga 

dengan keadaan demikian peserta didik mau melakukan sesuatu atau belajar. 

Peserta didik yang selalu memperhatikan materi pelajaran bukanlah 

masalah bagi guru, karena di dalam diri peserta didik tersebut ada motivasi, yaitu 

motivasi intrinsik. Peserta didik yang demikian yang biasanya dengan kesadaran 

sendiri memperhatikan pelajaran yang diberikan guru. Berbeda dengan peserta 

didik yang memiliki motivasi rendah dalam dirinya, maka motivasi ekstrinsiklah 

yang mendorong dirinya untuk selalu memperhatikan materi pelajaran. 

Banyak orang yang beranggapan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

salah satu pelajaran yang sukar untuk dipelajari. Untuk menghilangkan anggapan 

tersebut, perlu dikemukakan cara-cara mempelajari dan model pembelajaran yang 

digunakan. Penggunaan cara-cara dan model pembelajaran tersebut harus 

didukung oleh guru yang profesional yaitu guru yang benar-benar menguasai 

berbagai macam model pembelajaran dan memiliki kemampuan dalam bidang 

Ilmu Pengetahuan Sosial, sehingga dalam kegiatan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, guru bisa menggunakan model pembelajaran yang efektif. 

 Salah satu model pembelajaran yang mengakomodasi kepentingan  untuk 

mengkolaborasi pengembangan diri di dalam proses pembelajaran adalah model 

pembelajaran Cooperative Script. Model Cooperative Script disebut juga Skrip 

Kooperatif adalah model belajar di mana peserta didik bekerja berpasangan dan 

secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajarinya dalam 

ruangan kelas.  
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Hasil observasi awal dan wawancara dengan guru Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin bahwa pengajar di sana 

sudah pernah menggunakan model pembelajaran Cooperative Script untuk 

memotivasi peserta didik dalam belajar, dan informasi yang diberikan oleh guru 

dapat tersampaikan dengan baik dan bermakna. Peserta didik menganggap 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bukan pelajaran yang sulit dan hasil yang 

dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, model pembelajaran 

Cooperative Script sangat membantu guru dalam penyampaian materi, akan tetapi 

penulis masih belum mengetahui secara mendalam seperti apa pelaksanaan model 

Cooperative Script yang dilakukan oleh guru Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin. 

Berdasarkan hasil observasi awal di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 

Banjarmasin tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pelaksanaan Model Cooperative Script Pada Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial  di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, 

maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Model Cooperative Script pada Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin? 

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi Pelaksanaan Model 

Cooperative Script  pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin? 
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C. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman terhadap judul di 

atas, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut: 

1.  Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asal kata dari 

laksana, kemudian mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti 

proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan/keputusan).
8
 Maksud 

pelaksanaan disini adalah proses atau cara guru menggunakan model 

Cooperative Script pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2. Model dapat diartikan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau 

yang lain. Dengan kata lain, model adalah rencana yang teratur dan ilmiah 

dalam mencapai maksud untuk memperoleh ilmu atau cara kerja yang 

sistematis untuk mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

Maksud model disini adalah rencana yang dipergunakan guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

3. Cooperative Script disebut juga Skrip Kooperatif adalah model pembelajaran 

dimana peserta didik bekerja berpasangan dan mengikhtisarkan bagian-bagian 

dari materi yang dipelajari.
9
 Maksud Cooperative Script disini adalah model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk 

                                                           
8
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai 

Pustaka, 2001), h. 488.  

 
9
Ijah Nurhadijah, “Model Pembelajaran Cooperative Script”, diakses dari 

http://ijahnurhadijah.blogspot.com/2013/03/model-pembelajaran-cooperative-script.html, pada 

tanggal 13 September 2016 pukul 08.00 Wita. 

 

http://ihs-insanrabbanee.blogspot.co.id/2013/05/membangun-kemampuan-berfikir-pada-sang.html.%20diunduh%202015/10/07
http://ihs-insanrabbanee.blogspot.co.id/2013/05/membangun-kemampuan-berfikir-pada-sang.html.%20diunduh%202015/10/07
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peserta didik agar bisa bekerja sama dalam memecahkan masalah yang ada 

pada materi Ilmu Pengetahuan Sosial yang mereka pelajari. 

4. Pembelajaran berarti proses, cara dan perbuatan menjadikan seseorang untuk 

mengetahui sesuatu dengan belajar. Dalam penelitian ini pembelajaran 

bermakna upaya yang dilakukan oleh guru dalam membelajarkan peserta 

didiknya, agar tercapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial 

yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

ilmu politik dan ekonomi manusia yang diformulasikan untuk tujuan 

instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah 

dipelajari. Maksud Ilmu Pengetahuan Sosial disini adalah cabang ilmu sosial 

yang materi pembelajarannya ada pada kelas 6 semester 1 yaitu materi 

tentang kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga.  

Berdasarkan beberapa batasan di atas, maka yang dimaksud dengan judul 

secara keseluruhan adalah penelitian terhadap cara guru yang tertuang dalam 

rencana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui model 

pembelajaran yang dimana peserta didik bekerja berpasangan dalam proses guru 

membelajarkan peserta didiknya pada cabang ilmu sosial dan faktor-faktor yang 

memengaruhinya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Ingin mengetahui Pelaksanaan Model Cooperative Script pada Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin. 

2. Ingin mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Model 

Cooperative Script pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin. 

 

E. Signifikasi Penelitian 

Sesuai arah yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian. Diharapkan tulisan 

ini mempunyai kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:   

1. Secara Teoretis  

a. Menjadi masukan informasi dan wawasan pengetahuan tentang 

pelaksanaan model Cooperative Script pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Banjarmasin. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pengelolaan proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang efektif, 

efisien, dan tepat guna sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran 

secara optimal. 

2. Secara Praktis 

a. Guru 

Menjadi masukan dan informasi tentang langkah-langkah pelaksanaan 

model Cooperative Script pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

konstruktif dan mencapai tingkat penguasaan peserta didik yang relatif 

bersifat menetap (permanen), tidak hanya saat ini nampak (Immediate 
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Behavior), tetapi kemampuan yang tetap ada di masa mendatang (Potential 

Behavior). 

b. Peserta Didik 

Dengan menggunakan model Cooperative Script ini peserta didik akan 

lebih terlatih untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain dan 

lebih mengutamakan berdiskusi dalam memecahkan masalah sehari-hari yaitu 

dengan cara memecahkan suatu permasalahan tidak sendiri akan tetapi secara 

berpasangan. Peserta didik akan lebih tahu cara menghargai pendapat orang 

lain. 

 

F. Telaah Kepustakaan 

Berdasarkan hasil penelusuran (review) terhadap bahan-bahan pustaka, 

baik bahan pustaka yang berisi konseptual atau bahan yang memuat hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang diteliti. Di samping itu, 

telaah pustaka juga mempunyai andil yang cukup besar dalam rangka memperoleh 

informasi secukupnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang 

digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

Terdapat berbagai hasil penelitian yang menjadi tinjauan pustaka dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Skripsi, Penerapan Model Cooperative Script dalam Pembelajaran Fiqih 

untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas II MI Ma’arif Tanjungsari 

Borobudur Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014, oleh Anik 

Rifatun, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model Cooperative Script dapat 
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meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran fiqih materi shalat 

fardhu di kelas II MI Ma’arif Tanjungsari Borobudur, ini terlihat dari keadaan 

rata-rata motivasi siswa di kelas tersebut sebelum menggunakan model 

Cooperative Script (pra siklus) sebesar 1,72. Setelah dilakukan tindakan 

pertama (siklus I) menjadi 1,78. Setelah dilakukan tindakan kedua (siklus II) 

menjadi 1,94. 

2. Skripsi, Efektivitas Pembelajaran Matematika Menggunakan model 

“Cooperative Script”  Dengan Pendekatan “Problem Posing” Terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X Di SMA Ma’arif NU 

1 Kemranjen, oleh Uli Nuha, Jurusan PMTK, Fakultas Sains dan Teknologi, 

UIN Sunan Kalijaga, 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keefektivan model pembelajaran Matematika menggunakan model 

Cooperative Script dengan pendekatan Problem Posing dibandingkan model 

Cooperative Script dan model konvensional terhadap motivasi dan hasil 

belajar Matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

Matematika menggunakan model Cooperative Script dengan pendekatan 

Problem Posing lebih efektif dibandingkan model Cooperative Script 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Pembelajaran Matematika 

menggunakan model Cooperative Script dengan pendekatan Problem Posing 

lebih efektif dibandingkan metode konvensional terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa. 

3. Tesis, Peningkatan Keterampilan Berbicara Materi Bertelepon melalui Model 

Cooperative Script Pada Siswa Kelas III A MI Roudlotul Banat Sepanjang 
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Sidoarjo, oleh Novita Dewi Anggraini, Jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. Hasil penelitian menunjukkan 

penerapan model Cooperative Script meningkatkan keterampilan berbicara 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas III A MI Roudlotul Banat Sepanjang 

Sidoarjo. Peningkatan keterampilan berbicara siswa terlihat dari keantusiasan 

siswa dalam proses pembelajaran dari meningkatnya rata-rata kelas yang 

semula kurang dari KKM yaitu 65 meningkat menjadi 69,28 pada siklus I 

hasil tersebut tergolong baik dan 80,47 pada siklus II dengan berbantuan 

media telepon benang hasilnya meningkat menjadi sangat baik. 

4. Tesis, Pengaruh Metode Pembelajaran Cooperative Script terhadap Prestasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di SMA Maryam Surabaya, oleh 

Farchatul Fuadah, Jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2010. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran Cooperative Script pada mata pelajaran fiqih di kelas X 

SMA Maryam Surabaya dikategorikan baik berdasarkan hasil perhitungan 

dari observasi yang mendapatkan nilai 3,49 dan hasil perhitungan angket 

yang mendapatkan nilai 83%. Prestasi belajar siswa di SMA Maryam 

Surabaya dikategorikan amat baik berdasarkan perhitungan nilai rata-rata 

raport yang mendapat nilai 9. Ada pengaruh antara penerapan model 

pembelajaran Cooperative Script terhadap prestasi belajar siswa di SMA 

Maryam Surabaya berdasarkan perhitungan dari nilai rxy lebih besar 

dibandingkan nilai r tabel. 
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5. Tesis, Pengaruh Model Cooperative Script terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas VIII pada Materi Tarikh Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Dharma Wanita 7 Sidoarjo, oleh Hari Subagiyo, Jurusan PAI, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penerapan model Cooperative Script siswa kelas VIII 

pada materi tarikh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Dharma 

Wanita 7 Sidoarjo bisa dikatakan cukup. Hal ini bisa dilihat dari hasil angket 

siswa dengan hasil 79,17% yang berarti baik. Sedangkan berdasarkan data 

dari dokumen, hasil belajar siswa kelas VIII terletak pada taraf baik hal ini 

dapat dilihat pada hasil rata-rata belajar mencapai titik angka 78,57. Adapun 

untuk analisa teknik product moment data yang dianalisa ialah data tentang 

materi tarikh pengaruh model Cooperative Script terhadap hasil belajar siswa 

kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Dharma 

Wanita 7 Sidoarjo. Dari perhitungan menggunakan rumus dapat dikatakan  

berpengaruh dengan melihat hasil perhitungan dengan nilai 0,641% berada di 

antara 0,40-0,70 pada tabel interpretasi nilai rxy yang menunjukkan bahwa 

variable x dan y terdapat kolerasi yang cukup atau sedang. 

Penelitian-penelitian di atas sama-sama membahas tentang model 

Cooperative Script. Ada yang berfokus pada motivasi belajar siswa  maupun 

berfokus pada hasil belajar peserta didik. Selain itu, penelitiannya juga ada yang 

berfokus pada keefektifitasan serta berfokus pada pengaruh model Cooperative 

Script terhadap peningkatan kemampuan berbicara peserta didik. Penelitian-

penelitian di atas meneliti model Cooperative Script pada mata pelajaran yang 
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berbeda, seperti fiqih dan matematika, tarikh, serta bahasa Indonesia. Sementara 

dalam penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan model Cooperative Script 

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Ibntidaiyah Nurul Islam 

Banjarmasin. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan terdiri 

dari 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dan rumusan 

masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, telaah 

kepustakaan serta sistematika penulisan. 

Bab II adalah landasan teori yang memuat pengertian model Cooperative 

Script, langkah-langkah model Cooperative Script, kelebihan dan kekurangan 

model Cooperative Script, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah 

Ibntidaiyah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan model Cooperative 

Script dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, materi Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

Bab III adalah metode penelitian yang berisikan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan 

objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data,  teknik 

pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian. 

Bab IV Penyajian data dan analisis data berisi tentang deskripsi lokasi 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab V Penutup yang meliputi simpulan dan saran. 


