
 

 

ABSTRAK 

MUTIA FARIDA: Penerapan Model Cooperative Script Upaya Mengembangkan 

Sikap Sosial Siswa Pada Mata Pelajaran PAI (Penelitian Quasi-eksperimen pada 

kelas VIII A SMP Al-Amanah). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Al-Amanah kelas VIII 

A, ditemukannya permasalahan bahwa siswa belum memiliki sikap sosial yang 

dirasa pada saat proses pembelajaran menggunakan model yang berorientasi pada 

guru saja. Akibatnya, dari jumlah keseluruhan 32 orang peserta didik, 20% dari 

keseluruhan siswa kelas VIII A memiliki masalah sikap sosial: 1) Pada saat guru 

menerangkan, siswa malah asik mengobrol dengan teman sebangkunya ataupun 

tidur. 2) Pada saat proses penugasan di kelas, siswa malah asik bermain dan tidak 

ada yang saling mengingatkan. 3) Siswa bergantian keluar masuk kelas tanpa izin 

terlebih dahulu kepada guru. Segala permasalahan yang dirasa, akhirnya 

mengakibatkan nilai ujian harian kurang dari patokan nilai KKN. Hal ini dirasa 

karena belum ditemukannya model pembelajaran yang mengembangkan sikap 

sosial siswa. Maka dari itu, Cooperative Script dirasa menjadi salah satu model 

pembelajaran yang dapat mengembangkan sikap sosial siswa. 

Tujuan penelitian ini ialah : 1) untuk mengetahui gambaran proses 

pembelajaran menggunakan model Cooperative Script, 2) untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan model Cooperative Script terhadap perkembangan sikap 

sosial siswa kelas VIII A SMP Al-Amanah Cileunyi. 

Landasan teori dalam penelitian ini ialah bahwa proses pembelajaran tentu 

memiliki tujuan untuk mengembangkan dalam pribadi peserta didik. Dalam hal ini, 

pengembangan sikap sosial menjadi output utama sebagai manifestasi perwujudan 

belajar. Faktor yang mempengaruhi tujuan pembelejaran tersebut ialah pemilihan 

model pembelajaran yang tepat. Model Cooperative Script sebagai model 

pembelajaran yang diharapkan dapat mengembangkan sikap sosial siswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kuasi 

eksperimen (quasi experimental research) dengan jenis one group pretest posttest 

design, yakni kelas VIII A SMP Al-Amanah Cileunyi. Alat pengumpul data pada 

penelitian ini ialah lembar observasi dan tes berupa tes soal PG. Data kuantitatif 

diperoleh dari hasil penelitian yang dianalisis melalui uji-t. 

Hasil penelitian diperoleh realitas bahwa : 1) perolehan skor dari aktivitas 

guru memiliki presentase 70% dan skor dari aktivitas siswa 75% berdasarkan 

kriteria penilaian memiliki nilai bobot 2 berkategori sedang. 2) perkembangan sikap 

sosial siswa di buktikan melalui hasil Uji-T berpasangan thitung 6,33 > ttabel 1,6972, 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Namun, perkembangan sikap sosial 

terlihat dari hasil ujian pretest 58,22 dan posttest 63,22. Sedangkan kategori 

keterpengaruhan variabel X terhadap variabel Y dibuktikan hasil uji N-Gain score 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata N-Gain score adalah 0,32 (dalam bentuk persen 

32%) dengan tingkat kategori 30 < g < 70 yaitu sedang.. Maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam mengembangkan sikap sosial siswa, penerapan model Cooperative 

Script memiliki pengaruh yang cukup signifikan. 


