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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoretis

1. Strategi Cooperative Script

Dalam strategi pembelajaran kooperatif ini, guru lebih berperan

sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung kearah

pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak

hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus membangun

pengetahuan dalam pikirannya. Siswa mempunyai kesempatan untuk

mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan ide-ide mereka, ini

merupakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-

ide mereka sendiri.

Menurut pandangan Piaget dan Vigotsky yang dikutip oleh Rusman;

adanya hakikat sosial sebuah proses belajar dan juga tentang penggunaan

kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggotanya yang beragam,

sehingga yang terjadi perubahan konseptual. Piaget menekankan bahwa

belajar adalah sebuah proses aktif dan pengetahuan disusun didalam pikiran

siswa. Oleh karena itu, belajar adalah tindakan kreatif dimana konsep dan

kesan dibentuk dengan memikirkan objek dan bereaksi pada peristiwa

tersebut.

Disamping aktivitas dan kreativitas yang diharapkan dalam sebuah

proses pembelajaran dituntut interaksi yang seimbang. Interaksi yang
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dimaksudkan adalah adanya interaksi atau komunikasi antara guru dengan

siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Dalam proses belajar

diharapkan adanya komunikasi banyak arah yang memungkinkan akan

terjadinya aktivitas dan kreativitas yang diharapkan.

Dengan kelompok belajar memberikan kesempatan kepada siswa

secara aktif dan kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan

siswa kepada teman akan membantunya untuk melihat sesuatu dengan lebih

jelas bahkan melihat ketidaksesuaian pandangan mereka sendiri.10

Strategi cooperative script adalah metode belajar dimana siswa

bekerja bepasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-

bagian dari materi yang dipelajari.11

Adapaun langkah-langkah penerapan strategi cooperative script

adalah sebagai berikut:

a. Guru membagi siswa untuk berpasangan;

b. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk membaca dan

membuat ringkasan;

c. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar;

d. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Tugas pendengar yaitu:

1. Menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang

lengkap;

10Rusman, Model-Model Pembelajaran, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, h. 202.
11Suyatno, Menjelajah Pelajaran Inovatif, Jawa Timur, Masmedia Buana Pustaka, h. 75.
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2. Membantu mengingat/menghafal ide-ide pokok dengan

menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya.

e. Bertukar pesan, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar

dan sebaliknya. Serta lakukan seperti diatas.12

Strategi Cooperative Script mempunyai kelebihan dan kekurangan

sebagai berikut:

a. Kelebihan

1) Strategi Cooperative Script mengajarkan siswa untuk percaya kepada

guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan sendiri untuk berpikir,

mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain.

2) Strategi Cooperative Script mendorong siswa untuk mengungkapkan

idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya. Ini

secara khusus bermakna ketika dalam proses pemecahan masalah.

3) Strategi Cooperative Script membantu siswa belajar menghormati

siswa yang pintar, siswa yang kurang pintar dan menerima perbedaan

yang ada.

4) Strategi Cooperative Script merupakan suatu strategi yang efektif

bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan social termasuk

meningkatkan prestasi, percaya diri dan hubungan interpersonal

positif antara satu siswa dengan siswa yang lain.

12Hamzah B. Uno & Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, Jakarta,
Bumi Aksara, 2012, h. 82.
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5) Strategi Cooperative Script banyak menyediakan kesempatan kepada

siswa untuk membandingkan jawabannya dan menilai ketepatan

jawaban.

6) Strategi Cooperative Script mendorong siswa yang kurang pintar

untuk tetap berbuat.

7) Interaksi yang terjadi selama pembelajaran Cooperative Script

membantu memotivasi siswa dan mendorong pemikirannya.

8) Dapat meningkatkan atau mengembangkan keterampilan berdiskusi.

9) Memudahkan siswa melakukan interaksi social.

10)Menghargai ide orang lain.

11)Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.

b. Kekurangan

1) Beberapa siswa mungkin pada awalnya takut untuk mengeluarkan ide,

takut dinilai teman dalam kelompoknya.

2) Tidak semua siswa mampu menerapkan strategi Cooperative Script.

Sehingga banyak tersita waktu untuk menjelaskan mengenai strategi

pembelajaran ini.

3) Penggunaan strategi Cooperative Script harus sangat rinci melaporkan

setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa, dan banyak

menghabiskan waktu untuk menghitung hasil prestasi kelompok.

4) Sulit membentuk kelompok yang solid yang dapat bekerja sama

dengan baik.
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5) Penilaian terhadap murid sebagai individual menjadi sulit karena

tersembunyi di dalam kelompok.13

2. Hasil Belajar

Secara umum para psikolog mendifinisikan “Belajar Adalah

Berubah.” Dalam hal ini yang dimaksud dengan belajar adalah berusaha

mengubah tingkah laku. Jadi, dengan belajar akan membawa perubahan-

perubahan pada individu yang belajar. Perubahan tidak hanya dengan

penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan,

keterampilan, sikap, watak dan lain-lain.

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya. Menurut Djaramah, hasil belajar adalah

hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan

dari individu sebagai hasil dari aktifitas dalam belajar. Menurut Syah, hasil

belajar adalah kemampuan yang telah dicapai oleh siswa dalam proses

belajar.14

Nasrun Harahap mengemukakan bahwa hasil belajar adalah penilaian

pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid yang berkenaan

dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka serta

nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum.15

Surya sebagaimana yang dikutip oleh Tohirin menyatakan bahwa

belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu

13http://007indien.blogspot.com/2012/10/model-pembelajaran-cooperative-script.html
14Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Bandung, Logos, 1999, h. 213.
15Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta, Rineka

Cipta, 2002, h. 13.
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perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.16

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai

tujuan pengajaran. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan

tersebut kemampuan yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi,

analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat

rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.17

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan

internalisasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahanya, bila

seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Penilaian hasil

belajar afektif kurang mendapat perhatian dari guru. Para guru lebih banyak

menilai ranah kognitif semata-mata. Tipe hasil belajar afektif tampak pada

siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran,

disiplin, motivasi belajar menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan

belajar, dan hubungan sosial.

16Tohirin, Psikologi Pembelajaran PAI Berbasis Intergrasi dan Kompetensi, h. 8.
17Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung, Remaja

Rosdakarya, 1989, h. 22-23.
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Sekalipun bahan pelajaran berisi ranah afektif sebagai hasil belajar.

Kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat

yang kompleks.

a. Reciving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima

rangsangan (stimulus) dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk

masalah, situasi, gejala, dll. Dalam tipe ini termasuk kesadaran,

keinginan untuk menerima stimulus, control, dan seleksi gejala atau

rangsangan dari luar.

b. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh sesorang

terhadap stimulus yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan

reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang

datang kepada dirinya.

c. Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap

gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya

kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk

menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut.

d. Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan,

dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang termasuk kedalam

organisasi ialah konsep tentang nilai, organisasi sistem nilai, dan lain-

lain.
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e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola

kepribadian dan tingkah lakunya.

Ranah Psikomotoris, Hasil belajar psikomotoris tampak dalam

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Ada enam

tingkatan keterampilan, yakni:18

a. Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar)

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar

c. Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual,

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain.

d. Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan

ketepatan.

e. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada

keterampilan yang kompleks.

f. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti

gerakan ekspresif dan interpretatif.

Hasil belajar yang dikemukakan di atas sebenarnya tidak berdiri

sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain, bahkan ada dalam

kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam

kadar tertentu telah berubah pula sikap dan perilakunya.

Dalam proses belajar mengajar di sekolah saat ini, tipe hasil belajar

kognitif lebih dominan jika dibandingkan dengan tipe hasil belajar bidang

18Ibid, h. 30-31.
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afektif dan psikomotoris. Sekalipun demikian tidak berarti bidang afektif

dan psikomotoris diabaikan sehingga tak perlu dilakukan penilaian.

3. Hubungan Strategi Cooperative Script dengan Hasil Belajar

Dalam pembelajaran seorang siswa berusaha untuk mengetahui,

memahami, serta mengertikan sesuatu  yang menyebabkan pada dirinya

terjadi perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang

jelek menjadi lebih baik. Perubahan tidak hanya pada penambahan ilmu

pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, banyak cara yang dapat

dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar secara optimal, di

antaranya adalah dengan penerapan strategi dan metode pembelajaran. Hal

ini sesuai dengan pendapat Killen yang menyatakan bahwa “Setiap guru

harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan kondisi di

lapangan.”19 Ini maksudnya pembelajaran dapat tercapai dengan baik

apabila seorang guru mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat,

sesuai dengan situasi kondisi dan karekteristik siswa. Dalam hal ini guru

harus perlu memahami benar adanya perbedaaan kemampuan siswa atau

kecepatan daya tangkap siswa terhadap materi pelajaran yang disiapkan oleh

seorang guru.

19Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran, Jakarta Bumi Aksara, 2007, hal. 5
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B. Penelitian yang Relevan

Penulis melakukan penelusuran karya ilmiah pada perpustakaan, terdapat

penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu;

R. Suryani yang meneliti pada tahun 2011 dengan judul Penerapan

Model Pembelajaran Cooperative Script Untuk Meningkatkan Hasil Belajar

Matematika Siswa Kelas X SMA Taruna Mandiri Pekanbaru, Penelitian ini

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas X SMA

Taruna Mandiri Pekanbaru melalui penerapan model pembelajaran

Cooperative Script. Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan

Kelas, yaitu dimana guru yang menerapkan model pembelajaran dan peneliti

yang melakukan observasi berdasarkan aspek yang terdapat dalam model

pembelajaran yang digunakan. Siswa kelas X SMA Taruna Mandiri yang

berjumlah 30 orang, dijadikan responden dalam penelitian ini. Berdasarkan

hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran

Cooperative script dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas X

SMA Taruna Mandiri Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari analisis ketuntasan

belajar siswa kelas X SMA Taruna Mandiri setelah tindakan. Berdasarkan hasil

analisis ketuntasan individual dari 30 siswa, diperoleh 24 siswa tuntas dan 6

siswa yang belum tuntas, dengan rata-rata ketuntasan secara klasikal adalah

80%.

Penelitian Suryani tersebut disuatu sisi ada kesamaan dan disisi lain ada

perbedaan dengan penulis. Pebedaannya adalah Suryani meneliti pada mata

pelajaran matematika sedangkan penulis meneliti pada pelajaran Sejarah
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Kebudayaan Islam, dan tempat penelitian Suryani di SMA Taruna Mandiri

Pekanbaru, sedangkan peneliti meneliti di MTs Hubbul Wathan Kecamatan

Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

C. Konsep Operasional

1. Penerapan Strategi Cooperative Script

a. Kegiatan Guru

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2) Guru memotivasi dan menyebutkan indicator pembelajaran agar

siswa mau melaksanakan tahap-tahap pembelajaran.

3) Guru menjelaskan teknik pembelajaran yang akan dilakukan.

4) Guru membagi siswa untuk berpasangan.

5) Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk membaca dan

membuat ringkasan.

6) Guru menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara

dan siapa yang berperan sebagai pendengar.

7) Guru membimbing siswa untuk bertukar pesan, semula sebagai

pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Serta lakukan

seperti diatas.

8) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai

dengan kemampuan dan kecepatan mereka.

9) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi.

10) Guru mengetahui batas kemampuan siswa dalam mencari dan

memecahkan masalah.
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11) Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam mencari dan

memecahkan masalah.

12) Guru memberikan motivasi-motivasi kepada siswa yang kurang aktif

mencari dan memecahkan masalah.

13) Guru melakukan tindak lanjut kepada siswa yang kurang aktif dalam

mencari dan memecahkan masalah.

14) Guru meyakinkan siswa tentang kemampuan yang dimilikinya dalam

mencari dan memecahkan masalah.

15) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi bersama-sama.

b. Kegiatan Siswa

1) Siswa membentuk kelompok berpasangan.

2) Siswa membaca dan membuat ringkasan wacana/materi yang

diberikan oleh guru.

3) Siswa yang sebagai pembicara membacakan ringkasannya selengkap

mungkin, dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.

4) Siswa bertukar pesan.

5) Siswa berperan sebagai pembicara dan berperan sebagai pendengar.

6) Siswa yang bertugas sebagai pendengar yaitu:

a) Menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang

lengkap;

b) Membantu mengingat/menghafal ide-ide pokok dengan

menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya;

7) Siswa menyimpulkan materi bersama-sama.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel atau eksperimen yang

dilaksanakan terhadap dua kelas. Kelas eksperimen menggunakan strategi
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cooperative script, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan strategi

ceramah.

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan jawaban sementara dari

rumusan masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam  penelitian  ini

dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternative (Ha)  dan Hipotesis nihil (Ho)

sebagai berikut:

Ha :  Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar Sejarah Kebudayaan

Islam yang mengikuti stategi cooperative script dengan siswa yang

mengikuti strategi ceramah.

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar Sejarah

Kebudayaan Islam yang mengikuti strategi cooperative script dengan

siswa yang mengikuti strategi ceramah.


