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ABSTRAK
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menuntut adanya 

partisipasi aktif dari seluruh siswa. Jadi dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran 
berpusat pada siswa, sedangkan tugas guru hanya sebagai motivator dan fasilitator di dalamnya 
agar suasana kelas lebih hidup. Salah satu pembelajaran yang menerapkan hal tersebut adalah 
adalah model pembelajaran kooperatif tipe cooperative script.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau (classroom action 
research). Model PTK yang digunakan adalah model spiral dari Kemmis, S. dan Mc Taggart, 
R dengan menggunakan 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan dengan 
tahapannya yakni 1) perencanaan tindakan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (action) dan 

VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe sebanyak 23 siswa. Teknik pengumpulan data dengan teknik 
tes dan non tes. Adapun instrumen penelitiannya dengan menggunakan butir-butir soal dan 
lembar observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu dengan 
membandingkan data statistik yang meliputi mean, standar deviasi, skor minimal- maksimal 
dan persentase ketuntasan belajar.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar IPS siswa setelah 
menggunakan model pembelajaran cooperative script. Hal ini nampak pada perbandingan skor 
rata-rata prasiklus, siklus I dan siklus II yakni 66,61 : 76,13 : 84,61 yang berarti ada peningkatan 
dari prasiklus ke siklus dan dari prasiklus ke siklus II. Ketuntasan belajar klasikal pada kondisi pra 
siklus, siklus I dan siklus II yakni 52,17% : 73,91% : 100%. Sedangkan perbandingan skor minimal 
pada kondisi prasiklus, siklus I dan siklus II yakni sebesar 48 : 55 : 70, dan perbandingan skor 
maksimal pada kondisi prasiklus, siklus I dan siklus II yakni 82 : 92 : 100.

Dari hasil penelitian ini dapat mendorong guru kelas VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe agar 
terinspirasi untuk menerapkan model pembelajaran cooperative script pada pembelajaran IPS 
karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Bagi peneliti selanjutnya agar 
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
pembelajaran IPS di kelas VII dengan menggunakan model pembelajaran cooperative script.

Kata Kunci: hasil belajar, model pembelajaran cooperative script

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Sosial adalah program pendidikan yang mengintegrasikan secara 

interdisiplin konsep ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu pengetahuan sosial lahir dari keinginan 
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para pakar pendidikan untuk membekali para siswa supaya nantinya mereka mampu menghadapi 
dan menangani kompleksitas kehidupan di masyarakat yang seringkali berkembang secara tidak 
terduga (Susilo dkk, 2009: 1). Sedangkan menurut Soewarso dan Susilo (2010: 3) pada dasarnya IPS 
merupakan kajian tentang manusia dan dunia sekelilingnya. Yang menjadi kajian IPS ialah tentang 
hubungan antar manusia. Latar telaahnya adalah kehidupan nyata manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Depdiknas (2013) menunjukan bahwa masih banyak 
permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS. Guru dalam menerapkan 
pembelajaran lebih menekankan pada metode yang mengaktifkan guru, kurang melibatkan 
peserta didik, pembelajaran yang dilakukan guru kurang kreatif, lebih banyak menggunakan 
metode konvensional (ceramah) dan kurang mengoptimalkan media pembelajaran. Sehingga 
siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, bahkan cenderung pasif. Siswa hanya 
diam saja, mendengarkan, mencatat, dan mudah bosan dalam pembelajaran.

Permasalahan pada pembelajaran IPS juga terjadi pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 
Lhokseumawe, pembelajaran kurang berkualitas dimana dalam pelaksanaan pembelajaran 
masih sering dijumpai kendala yaitu siswa kesulitan memahami materi yang dipelajari, 
khususnya pada pembelajaran IPS pada standar kompetensi memahami lingkungan kehidupan 
manusia dan kompetensi dasar Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 
pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan. Peran peserta didik tampak belum secara 
optimal diperlakukan sebagai subyek didik yang memiliki potensi untuk berkembang secara 
mandiri. Posisi peserta didik masih dalam situasi dan kondisi belajar yang menempatkan siswa 
dalam keadaan pasif. Aktivitas dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPS masih sangat 
kurang sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Hal tersebut dikarenakan guru 
belum mengunakan model pembelajaran inovatif dan juga tidak menggunakan media dalam 
pembelajarannya.

Setelah peneliti melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan sekaligus sebagai kolaborator, 
untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif 
tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dapat mendorong keterlibatan 
siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas serta keterampilan guru. Salah satu 
model pembelajaran yang dipandang kondusif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran 
adalah model Cooperative Script. Untuk mengajarkan kompetensi dasar mendeskripsikan 
keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan, siswa 
harus dapat mengerti dan memahami materi tentang gejala diastropisme dan vulkanisme yang 

sini, siswa tidak dapat bekerja sendiri karena ide atau pendapat teman lain dibutuhkan agar 
saling melengkapi pengetahuan masing-masing. Selain itu, dalam materi gejala diastropisme 
dan vulkanisme dibutuhkan media yang menunjang pembelajaran, seperti gambar, suara, video 

Cooperative Scriptterjadi 
kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan 
bersama akan disimpulkan bersama. Peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan 
siswa untuk mencapai tujuan belajar. Pada interaksi siswa terjadi kesepakatan, diskusi, 
menyampaikan pendapat dari ide-ide pokok materi, saling mengingatkan dari kesalahan konsep 
yang disimpulkan, membuat kesimpulan bersama. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar 
interaksi dominan siswa dengan siswa. Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran IPS dengan 
menggunakan model pembelajaran Cooperative Script benar-benar memberdayakan potensi 
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siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilannya, jadi benar-benar sangat 
sesuai dengan pendekatan konstruktivisme yang dikembangkan saat ini.

Melalui model pembelajaran Cooperative Script dengan media audiovisual diharapkan 
dapat menambah aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajarnya 
sehingga kualitas pembelajaran IPS akan meningkat. Model pembelajaran Cooperative Script 
merupakan penyampaian materi ajar yang diawali dengan pemberian wacana atau ringkasan 
materi ajar kepada siswa yang kemudian diberikan kesempatan kepada siswa untuk membacanya 
sejenak dan memberikan/memasukkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru ke dalam materi 
ajar yang diberikan guru, lalu siswa diarahkan untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang 
lengkap dalam meteri yang ada secara bergantian sesama pasangan masing-masing (Indien: 
2012). Keunggulan daripada model pembelajaran ini di antaranya: (1) melatih kemampuan 
berbicara, (2) melatih pendengaran, ketelitian atau kecermatan, (3) setiap peserta didik mendapat 
peran, (4) melatih mengungapkan kesalahan orang lain dengan lisan (Suryaningsih: 2010). 
Hal ini sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran IPS khusunya materi Mendeskripsikan 
keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan dimana 
di dalamnya dibutuhkan media berupa gambar tentang gejala diastropisme dan vulkanisme.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dilakukan penelitian tindakan 
kelas (classroom action research) dengan judul: “Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Pokok 
Gejala Diastropisme Dan Vulkanisme Melalui Penerapan Model Pembelajaran Cooperative 
Script Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII pada 
pembelajaran IPS.

Kondisi nyata yang terjadi di SMP Negeri 4 Lhokseumawe di kelas VII dengan jumlah 
siswa 23 anak, setelah dilaksanakan tes awal dari 23 siswa kelas VII yang mengikuti tes, pada 
mata pelajaran IPS hanya 12 orang siswa yang nilainya tuntas diatas KKM 70. Ini berarti dari 
keseluruhan siswa yang nilainya tuntas untuk pembelajaran IPS hanya 52,17%.

Cara pemecahan masalah yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut: Melalui penggunaan 
model pembelajaran Cooperative Scriptdi dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. Pembelajaran kooperatif merupakan 
cara belajar yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Karena dengan siswa 
belajar bersama-sama atau berkelompok, akan terjadi adanya interaksi antar teman. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah melalui penggunaan model 
pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi gejala diastropisme 
dan vulkanisme pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe tahun pelajaran 2018/2019”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran 
Cooperative Scriptdapat meningkatkan hasil belajar IPS materi gejala diastropisme dan 
vulkanisme siswa kelas VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2018/2019.

KAJIAN PUSTAKA
Hasil belajar adalah kemampuan yang didapat oleh siswa setelah mengalami pembelajaran 

di kelas yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
Hasil belajar digunakan guru sebagai ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan 

pendidikan. Ukuran hasil belajar dapat diperoleh dari aktivitas pengukuran. Secara sederhana 
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pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan 
angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan 
selalu berupa angka.

Dari pengertian pengukuran yang telah dipaparkan untuk mengukur hasil belajar peserta 
didik digunakanlah alat penilaian hasil belajar. Teknik yang dapat digunakan untuk mengukur 
hasil belajar ada 2 yaitu tes dan non tes.

Besarnya hasil belajar dalam penelitian ini akan diukur melalui teknik (tes obyektif dan tes 
essay) dan non tes (unjuk kerja berupa diskusi berpasangan dan presentasi).

Model pembelajaran kooperatif pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu sikap 
atau perilaku bersama dalam kerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama 
yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja 
sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.

Dalam pembelajaran kooperatif, interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran tidak 
hanya dari guru terhadap siswa atau dari siswa terhadap guru, tetapi juga ada interaksi yang terjadi 
dari siswa satu terhadap siswa yang lain dan sebaliknya. Dalam pembelajaran kooperatif, para 
siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dan mengakui perbedaan pendapat dengan orang lain. 
Dari beberapa macam model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran Cooperative Script 
sangat tepat digunakan dalam pembelajaran IPS dan sebagai strategi untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS siswa. Cooperative Script adalah model belajar dimana siswa bekerja berpasangan 
dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Model 
pembelajaran Cooperative Script ini dikembangkan oleh Danserau dkk pada tahun 2015.

Tugas guru adalah menyediakan atau mengatur lingkungan belajar siswa, dan mengatur 
tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, serta memberikan dukungan dinamis, sehingga setiap 
siswa bisa berkembang secara maksimal dalam zona perkembangan proksimal masing-masing. 
Guru perlu mengupayakan supaya setiap siswa berusaha agar bisa mengembangkan diri masing-
masing secara maksimal, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja secara secara 
independen.

Setiap model pembelajaran mempunyai berbagai kelebihan dan kekurangan, kelebihan 
dari model pembelajaran Cooperative Script  adalah: (1) melatih pendengaran, ketelitian atau 
kecermatan, (2) setiap siswa mendapat peran, (3) melatih mengungkapkan kesalahan orang lain 
dengan lisan. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah: (1) hanya digunakan untuk mata 
pelajaran tertentu, (2) hanya dilakukan dua orang (tidak melibatkan seluruh kelas sehingga 
koreksinya hanya sebatas pada dua orang tersebut). Dengan demikian siswa harus memiliki 
keaktifan pada saat proses pembelajaran.

Manfaat dari penggunaan model pembelajaran Cooperative Script dalam proses 
pembelajaran adalah dapat mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input 
pada level individual. 

Pada langkah-langkah pembelajaran cooperative script menurut Danserau, dkk (dalam 
Saminanto, 2015; 34) fokusnya adalah siswa berpasangan, meringkas materi, selanjutnya 
pembagian peran pembaca dan pendengar, diskusi siswa dan tukar peran.

Jadi model pembelajaran Cooperative Script adalah suatu pola belajar kelompok yang 
dilakukan oleh sepasang siswa dimana mereka saling bergantian peran sebagai seorang 
pembicara dan pendengar yang melibatkan mereka secara aktif dan dominan dalam proses 
pembelajaran agar tercipta keefektifan dalam proses belajar mengajar di kelas.
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Dalam pembelajaran konvensional selama ini siswa tidak mengalami pengalaman belajar 
sendiri untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan baru, akibatnya informasi yang didapat 

pada pembelajaran konvensional hasil belajar diukur hanya dengan menggunakan tes dan tidak 
memperhatikan proses belajar siswa. Untuk mengatasi paradigma di atas, peneliti mencoba 
menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Script .

Setelah diberikan tindakan dengan cara menggunaan model pembelajaran Cooperative 
Script  kepada siswa dalam proses belajar mengajar di kelas maka diharapkan akan mendapatkan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: melalui penggunaan model pembelajaran Cooperative 
Script  dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi Gejala Diastropisme dan Vulkanisme pada 
siswa kelas VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2018/2019.

 
METODOLOGI PENELITIAN

Subyek dalam penelitian ini siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Lhokseumawe yang 
berjumlah 23 siswa. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung, guru masih menggunakan 
pembelajaran konvensional. Hanya sedikit siswa saja yang terlihat aktif saat pembelajaran. 
Guru juga sudah memberikan tes di akhir pembelajaran, namun nilai tes siswa masih banyak 
yang berada di bawah KKM yang telah ditentukan sekolah. Hal ini terlihat dari rendahnya skor 
tes sebelum diadakan tindakan yang mencapai nilai KKM yaitu 70 hanya 12 siswa (52,17%) 
dari keseluruhan jumlah siswa. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut peneliti 
menggunakan model pembelajaran Cooperative Script  dalam proses pembelajaran.

Variabel penelitian model pembelajaran Cooperative Script: adalah dengan model 
pembelajaran IPS dengan menggunakan langkah-langkah: 1) Siswa duduk berpasangan (2 
orang). 2) Tiap-tiap siswa diberikan materi. 3) Siswa meringkas materi. 4) Penetapan peran 
pembicara dan pendengar. 5) Pembicara memberikan penjelasan. 6) Pendengar memberikan 
tanggapan. 7) Pembicara (yang sebelumnya sebagai pendengar) memberikan penjelasan. 8)
Pendengar (yang sebelumnya sebagai pembicara) memberi tanggapan.

Model penelitian ini mengacu pada teori Kemmis dan Taggart dalam Suwarsih Madya 
(2006:10) bahwa penelitian tindakan kelas memberikan cara kerja yang mengaitkan teori dan 
praktik menjadi kesatuan utuh gagasan dalam tindakan. Rencana tindakan yang akan dilakukan 
oleh peneliti yaitu PTK menggunakan model spiral Kemmis dan Targgart dengan menggunakan 
2 siklus. Di dalam setiap siklus terdapat 4 tahap, yaitu: perencanaan (pembuatan RPP, lembar 

Pada akhir siklus II melalui pembalajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
Cooperative Script hasil dari analisis dicatat bahwa apakah pada tiap tahapan sudah menunjukkan 
peningkatan atau belum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar agar siswa lebih 
baik dan meminimalkan kekurangan-kekurangan yang masih ada. Dengan demikian maka 
pelaksanaan selanjutnya dapat lebih optimal. Setelah akhir siklus II melalui pembelajaran 
Cooperative Script diharapkan hasil belajar IPS materi gejala diastropisme dan vulkanisme 
pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2018/2019 meningkat dan 
potensi siswa dapat ditumbuhkembangkan.
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Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu data yang diperoleh 
langsung dari hasil pengamatan siswa dan guru; dan data kuantitatif adalah data yang diperoleh 
langsung dari skor yang diperoleh dari tes formatif dan rubrik penilaian unjuk kerja.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tindakan ini adalah teknik tes dan 
non tes yang berupa unjuk kerja.

Instrumen penelitian adalah butir-butir soal dan lembar observasi unjuk kerja serta lembar 
observasi implementasi RPP. 

Indikator kinerja dalam penggunaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dinyatakan dapat 
berhasil meningkatkan hasil belajar siswa apabila ketuntasan klasikal sebesar 85% dari jumlah 

materi gejala diastropisme dan vulkanisme pada tahap evaluasi akhir sesuai KKM 70 serta 
keaktifan siswa yang juga turut diamati dan dinilai.

Teknik analisis data yang digunakan teknik statistik sederhana yakni teknik diskriptif 
komparatif yang merupakan teknik statistik dengan membandingkan hasil penelitian antar 
siklus yaitu mean, skor minimal, skor maksimal, stardar deviasi dan persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kondisi pra siklus atau kondisi awal merupakan keadaan siswa sebelum penelitian tindakan 

kelas dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada siswa kelas VII SMP 
Negeri 4 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 23 siswa pada pembelajaran 
IPS, bahwa guru melakukan proses belajar mengajar dengan model konvensional yaitu ceramah. 
Dengan model konvensional tersebut siswa hanya duduk mendengarkan penjelasan dari guru dan 
selanjutnya mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru, sehingga hasil belajarnya berdasarkan 
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang diterapkan oleh sekolah sebesar >70 hanya 52,17% 
siswa yang dapat mencapainya. Kemudian peneliti dan guru kelas berkolaborasi mencari masalah 
yang menyebabkan 52,17% siswa nilainya masih dibawah KKM. Masalah yang ditemukan adalah 
rendahnya tingkat penguasaan materi pembelajaran oleh siswa dan dari 23 siswa yang mengikuti 
pelajaran hanya sekitar 12 siswa yang tuntas dalam proses pembelajaran. Karenanya peneliti dan 
guru mengambil kesimpulan untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran agar pemahaman siswa 
terhadap kompetensi dasar pelajaran yang disampaikan dapat lebih optimal yaitu dengan penerapan 
model pembelajaran Cooperative Script. Nilai KKM juga ditingkatkan agar guru termotivasi untuk 
mencapai nilai KKM tersebut. KKM tersebut adalah 70, jika siswa belum mencapai KKM 70 maka 
dinyatakan belum tuntas dalam belajarnya.

Kondisi awal sebelum diadakan tindakan penelitian, perolehan nilai tentang gejala 
diastropisme dan vulkanisme ketuntasan belajar siswa dari 23 siswa terdapat 12 siswa yang 
mencapai ketuntasan dan 11 siswa yang belum mencapai ketuntasan dengan kriteria ketuntasan 
minimum 70. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar IPS Kelas VII Pada Pra siklus
Skor Ketuntasan Frekuansi Persentase (%)

Tuntas 12 52,17
< 70 Tidak Tuntas 11 47,83

Jumlah 23 100
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Dilihat dari tabel di atas hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS belum maksimal, hal ini 
ditunjukkan dari banyaknya siswa yang belum tuntas dalam belajarnya sesuai dengan Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) 70. Dari tabel diatas diketahui terdapat hanya 12 siswa yang tuntas 
dalam pembelajaran sesuai dengan KKM yang diterapkan dan terdapat 11 siswa yang belum 
tuntas dalam pembelajaran IPS sehingga peneliti merasa perlu mengadakan perbaikan tindakan 
pembelajaran demi membantu meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya siswa kelas VII 
SMP Negeri 4 Lhokseumawe pada mata pelajaran IPS. 

Berdasarkan observasi pra tindakan sebelumnya, rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi 
oleh penggunaan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari adalah model 
pembelajaran konvensional yang ditandai dengan guru mengajar hanya dengan ceramah dan tanya-
jawab dan tidak melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan data hasil belajar 
yang rendah dari siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Lhokseumawe di atas, peneliti akan melakukan 
sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan rancangan penelitian yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Script dalam setiap pembelajaran untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa yang akan dilakukan dalam dua siklus.

Dalam siklus I terdapat 2 kali pertemuan. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada 

kegiatan dalam proses pembelajaran.
Hasil observasi kinerja guru oleh observer siklus I, pada perencanaan pembelajaran guru 

menggunakan RPP, pada pelaksanaan pembelajaran guru melakukan apersepsi dan memberikan 
motivasi, kegiatan pembelajaran menggambarkan pembelajaran siswa aktif, pada strategi pembelajaran 
guru menyampaikan tujuan pembelajaran, apersepsi, memberikan kesempatan siswa mengungkapkan 
pendapatnya, pada manajemen kelas guru melaksanakan tata tertib kelas, pada penilaian guru 
melakukan penilaian pada siswa, memberikan umpan balik, dan memberikan pujian.

Namun masih ada kekurangan guru yang perlu diperbaiki misalnya mobilitas guru ketika 
memberikan bimbingan pada siswa dalam pelaksanaan kerja kelompok, pengelolaan waktu yang 
belum maksimal sehingga proses pembelajaran masih terkesan kacau, dan penilaian pada setiap siswa 
juga belum maksimal sehingga perlu diperbaiki lagi. 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada siklus I, dan tes formatif yang dilaksanakan 
diambil data secara kuantitatif melalui penilaian unjuk kerja hasil belajar materi gejala diastropisme 
dan vulkanisme maka dapat diperoleh hasil belajar yaitu nilai tertinggi yang dicapai sebelum tindakan 
sebesar 82 dan nilai terendah 48.

Siswa yang telah mencapai KKM 70 ada 12 siswa (52,17%), sedangkan yang belum mencapai 
KKM 70 sebanyak 11 siswa (47,83%). Pada siklus I nilai tertinggi yang bisa dicapai siswa telah 
meningkat yaitu 92, sedangkan nilai terendah 55. Siswa yang mencapai KKM 70 sebanyak 17 anak 
(73,91%) sedangkan siswa yang belum mencapai KKM 70 sebanyak 6 anak (26,09%). Berikut ini 
tabel perolehan nilai siklus I:

Tabel Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus I
Skor Ketuntasan Frekuansi Persentase (%)

Tuntas 17 73,91
< 70 Tidak Tuntas 6 26,09

Jumlah 23 100
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Adapun hasil belajar IPS dengan menggunakan model Cooperative Script siswa belum 
mencapai ketuntasan klasikal karena dari 23 siswa yang memperoleh nilai di bawah Kriteria 

dinyatakan tuntas belajar. Kondisi tersebut dapat digambarkan menggunakan diagram sebagai 
berikut:

Ketuntasan Belajar

Tuntas 

Belum Tuntas

Diagram Prosentase Ketuntasan Belajar Siklus I

dan 6 siswa belum tuntas belajar, sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran. Dari 
hasil pelaksanaan pembelajaran siklus I diketahui masih terdapat beberapa siswa yang tidak 
mendengarkan penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan guru atau 
kurang serius pada saat model cooperative script diterapkan. Serta ada sebagian siswa kurang 
memahami materi gejala diastropisme dan vulkanisme. Akan tetapi pada siklus I telah terjadi 
peningkatan pembelajaran materi gejala diastropisme dan vulkanisme yaitu pada kondisi awal 
yang dapat dilihat pada ketuntasan pembelajaran dari 52,17% naik menjadi 73,91% pada 
hasil belajar siklus I. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, ada 
6 siswa yang nilainya belum mencapai KKM yang ditentukan yaitu 70. Maka peneliti akan 
memperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, agar pembelajaran materi dalam 
KD (Kompetensi Dasar) selanjutnya tercapai secara optimal. 

Praktik pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan melihat kekurangan dan kelebihan 
pada siklus I. Pelaksanaan siklus II merupakan upaya perbaikan pada siklus I dengan lebih 
memberi semangat kepada siswa. Dalam siklus II, terdapat dua kali pertemuan.

dan  tidak ada  siswa  yang  tidak  tuntas  belajar.  Dari  hasil pelaksanaan pembelajaran siklus II 
diketahui bahwa terdapat peningkatan pembelajaran IPS. Hal ini dapat dilihat pada ketuntasan 
hasil belajar siswa yang sudah mencapai KKM.

Hasil observasi kinerja guru sangat baik pada siklus II ini, pada perencanaan pembelajaran 
guru menggunakan RPP, kegiatan pembelajaran menggambarkan pembelajaran siswa aktif, 
pada strategi pembelajaran guru menyampaikan tujuan pembelajaran, apersepsi, memberikan 
kesempatan  siswa mengungkapkan  pendapatnya,  pada  manajemen  kelas  guru  melaksanakan  

guru melakukan penilaian pada siswa, memberikan umpan balik, dan memberikan pujian. 
Berdasarka hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa terlihat bahwa siswa antusias 
mengikuti pembelajaran, siswa merasa senang dan hampir keseluruhan siswa memiliki 
keaktifan, konsentrasi dan mampu bekerja sama dengan baik.
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Berdasarkan tindakan yang dilaksanakan pada siklus II dan tes formatif yang dilaksanakan  
yaitu  nilai  tertinggi  yang dicapai  pada  Siklus  I  sebesar  92,  dan  nilai  terendah  55.  Siswa  
yang  telah mencapai KKM 70 ada 17 siswa (73,91%), sedangkan yang belum mencapai KKM 
70 sebanyak 6 siswa (26,09 %). Pada siklus II nilai tertinggi yang bisa dicapai siswa telah 
meningkat yaitu 100 sedangkan nilai terendah 70. Siswa yang mencapai KKM 70 sebanyak 23 
siswa (100%) dan sedangkan siswa yang tidak mencapai KKM ada 0 siswa (0%). Berikut tabel 
perolehan nilai siklus II:

Tabel Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus II
Skor Ketuntasan Frekuansi Persentase (%)

Tuntas 23 100
< 70 Tidak Tuntas 0 0

Jumlah 23 100

Berdasarkan tabel 4.3 bahwa peningkatan hasil belajar mencapai 100% dari 23 siswa yang 
mengikuti tes, seluruh siswa yang berjumlah 23 siswa nilainya tuntas memperoleh nilai di 
sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70.

Adapun hasil belajar IPS dengan menggunakan model Cooperative Script siswa telah 
mencapai ketuntasan klasikal karena dari 23 siswa yang memperoleh nilai atas Kriteria 
Ketuntasan Minimal 70. Kondisi tersebut dapat digambarkan menggunakan diagram sebagai 
berikut:

Ketuntasan Belajar
Tuntas 

Belum Tuntas

Diagram Prosentase Ketuntasan Belajar Siklus II

Data di atas mendeskripsikan persentase dari 23 siswa pada siklus II yaitu siswa yang tuntas 
adalah siswa yang mendapatkan nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM 70 sebanyak 23 
siswa (100%), sedangkan siswa yang tidak tuntas adalah siswa yang mendapat nilai di bawah 
KKM 70 ada 0 siswa (0%)

Pembahasan hasil penelitian siklus I. Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang 
dilaksanakan di SMP Negeri 4 Lhokseumawe tahun pelajaran 2018/2019 kelas VII terlihat 
bahwa terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa setelah diadakan pembelajaran dengan 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Script, dengan nilai rata-rata 
66,61 sebelum diadakan penelitian dan setelah diadakan penelitian pada siklus I nilai rata-rata 
menjadi 76,13.

Berarti pembelajaran telah berhasil baik dengan jumlah siswa yang nilainya tuntas dari 
KKM 70 sebanyak 17 siswa dengan tingkat keberhasilan 73,91% dari jumlah siswa sebanyak 
23 siswa, dan pada siklus I ini sudah terjadi peningkatan hasil belajar, tetapi masih ada siswa 
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yang belum tuntas sebanyak 6 siswa dengan persentase 26,09 %.
Hal tersebut dikarenakan siswa belum terlihat antusias dalam kegiatan pembelajaran karena 

mereka belum terbiasa pada penggunaan model pembelajaran Cooperative Script, ada pula 
siswa yang belum siap mengikuti pelajaran karena mereka belum jelas tentang apa yang harus 
mereka lakukan, selain itu mobilitas guru dalam membimbing siswa juga belum maksimal. 
Penelitian ini tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanaan, ada 
beberapa kendala yang mempengaruhi penelitian sehingga penelitian ini belum maksimal. 
Misalnya adanya siswa yang bercanda disaat diskusi kelompok berlangsung dan beberapa 
penjelasan serta perintah dari guru kurang tidak tegas sehingga siswa kurang memperhatikan 
tetapi mereka malah berbicara dengan teman yang lain di saat guru memberi perintah atau 
penjelasan kepada siswa.

Siklus II, berbagai hal yang merupakan kekurangan yang ada pada siklus I diperbaiki pada 
siklus II. Kegiatan yang dilakukan pada siklus II ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya 
yaitu pada siklus I. pada pembelajaran di siklus II siswa sudah antusias dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Hasil dari siklus II, siswa telah mengalami peningkatan hasil belajar 
pada mata pelajaran IPS dengan persentase 100%. Siswa tersebut telah tuntas dengan patokan 
nilai KKM yang telah ditentukan yaitu 70, dari 23 siswa semuanya telah menjapai ketuntasan 
yang telah ditetapkan. Pada siklus II rata-rata kelas menjadi 84,61 dengan nilai tertinggi 100 
dan nilai terendah 70.

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung, partisipasi siswa 
dalam pembelajaran cukup besar. Siswa lebih aktif mengikuti proses pembelajaran dan lebih 
aktif menjawab pertanyaan dari guru serta lebih berani mengemukakan pendapat. Dengan 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe cooperative script ternyata telah memberikan 
antusias besar kepada siswa di dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS. Hal ini 
terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Setelah dilakukan siklus I 
dan siklus II dengan siklus I sebanyak 2 kali pertemuan dan siklus II sebanyak 2 kali pertemuan, 
dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS.

Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui telah terjadi keberhasilan dalam menggunakan 
model pembelajaran Cooperative Script pada mata pelajaran IPS khususnya materi gejala 
diastropisme dan vulkanisme di kelas VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 
2018/2019. Keberhasilan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Perbandingan Hasil Belajar IPS Pada Pra Siklus, Siklus I, Siklus II
Ketuntasan

Belajar Skor
Pra Siklus Siklus I Siklus II

Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Tidak Tuntas < 70 12 52,17 6 26,09 0 0

Tuntas 11 47,83 17 73,91 23 100
Jumlah 23 100 23 100 23 100

Berdasarkan tabel di atas perbandingan hasil pembelajaran materi gejala diastropisme dan 
vulkanisme dan gejala diastropisme dan vulkanisme dapat dijelaskan bahwa pada kondisi awal 
ada 11 siswa (47,83%) yang belum tuntas karena mendapat nilai di bawah KKM 70, sedangkan 
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12 siswa (52,17%) telah tuntas karena mendapat nilai di atas KKM 70. Pada kondisi awal nilai 
tertinggi yang dicapai 82 dan nilai terendahnya 48. Karena kurang dari 85% siswa yang belum 
tuntas maka digunakan model pembelajaran Cooperative Script.

Pada hasil belajar siklus I terlihat peningkatan hasil belajar materi tentang gejala 
diastropisme dan vulkanisme. Siswa kelas VII SMP Negeri 4 Lhokseumawe telah mencapai 
hasil belajar materi gejala diastropisme dan vulkanisme 73,91% karena dari 23 siswa yang 
memperoleh nilai yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70 sebanyak 17 siswa 
dan 6 siswa lainnya masih memperoleh nilai di bawah KKM 70.

Pada siklus I ini nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 92 dan nilai terendah 55. Kemudian 
tindakan dilanjutkan dengan siklus II. hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kompetensi 
dasar gejala diastropisme dan vulkanisme siswa mencapai 100%.

Dalam siklus II nilai tertinggi yang diperoleh siswa 100 dan nilai terendahnya 70. 
Pembelajaran IPS materi gejala diastropisme dan vulkanisme telah dicapai sesuai dengan 
indikator kinerja yang peneliti harapkan yaitu 85% dari jumlah siswa keseluruhan mendapatkan 

umum sudah berhasil walaupun peningkatannya tidak bisa mencapai 100% dari jumlah siswa 
keseluruhan siswa yang mengikuti tes, namun siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau 
sama dengan KKM yang ditentukan yaitu 70 sebanyak 23 siswa (100%) yang berarti indikator 
kinerja yang peneliti harapkan telah terlampaui.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan 
hasil belajar pada materi gejala diastropisme dan vulkanisme dengan materi gejala diastropisme 
dan vulkanisme dan materi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan 
model pembelajaran Cooperative Script. Hasil belajar siswa berdasarkan tes formatif dan 
penilaian proses dari siklus I dan siklus II selalu mengalami kenaikan. 

Selain pada tingkat ketuntasan hasil belajar yang meningkat, rata-rata hasil belajar IPS 
juga mengalami peningkatan dari hasil pra siklus 66,61, ke siklus I menjadi 76,13 dan ke siklus 
II sebesar 84,61. Adapun perolehan skor maksimal juga mengalami peningkatan dari hasil pra 
siklus sebesar 82 meningkat menjadi 92 pada siklus I dan mengalami peningkatan kembali pada 
siklus II sebesar 100. Pada perolehan skor minimal juga mengalami peningkatan dari hasil pra 
siklus 48 meningkat menjadi 55 pada siklus I dan mengalami peningkatan kembali pada siklus 
II sebesar 70. 

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa melalui 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Script dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS materi gejala diastropisme dan vulkanisme siswa di kelas VII SMP Negeri 4 
Lhokseumawe Hal ini nampak pada perbandingan skor rata-rata pra siklus, siklus I dan siklus 
II yakni 66,61 : 76,13 : 84,61 yang berarti ada peningkatan dari prasiklus ke siklus I dan dari 
prasiklus ke siklus II. 

Ketuntasan belajar klasikal pada kondisi pra siklus, siklus I dan siklus II yakni 52,17% : 
73,91% : 100%. Sedangkan perbandingan skor minimal pada kondisi prasiklus, siklus I dan 
siklus II yakni sebesar 48 : 55 : 70, dan perbandingan skor maksimal pada kondisi prasiklus, 
siklus I dan siklus II adalah 82 : 92 : 100. Selain itu, berbagai permasalahan yang terjadi pada 
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siswa pada saat pembelajaran berlangsung seperti siswa yang asik berbicara dengan teman 
ketika pelajaran berlangsung, tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru, tidak mengerjakan 
PR dan nilai yang tidak tuntas sekarang persentasenya sangat kecil karena telah teratasi dengan 
digunakannya model pembelajaran Cooperative Script yang telah terbukti dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS siswa seperti pada uraian diatas.

Berdasarkan kesimpulan pada sub bab sebelumnya, peneliti memberikan saran sebagai 
berikut: 1) Bagi guru, dengan dilaksanakannya penelitian ini guru bisa terinspirasi untuk 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Script ini pada pembelajaran 
IPS karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa dan agar pelajaran di kelas 
lebih variatif serta dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam proses pemahaman 
materi pelajaran IPS. 2) Bagi siswa, dengan digunakannya model pembelajaran kooperatif tipe 
cooperatif script para siswa diharapkan untuk lebih antusias dan aktif lagi dalam pembelajaran 
di kelas karena tujuan pembelajaran model kooperatif adalah untuk memaksimalkan keaktifan 
dan rasa sosial siswa dalam pembelajaran. 3) Bagi peneliti selanjutnya, agar dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe cooperative script pada mata pelajaran IPS.

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsini. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta.
Hamalik, Oemar. 2008. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.
Holstein, Herman. 2000. Murid Belajar Mandiri. Bandung: Remadja Karya
Huda, Miftahul. 2011. Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur, dan Model Penerapan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Lie, Anita. 2002. Cooperative Learning. Jakarta: Gramedia
Purwanto. 2008. Evaluasi Hasil Belajar. Surakarta: Pustaka Pelajar
Saminanto. 2010. Ayo Praktik PTK. Semarang: Rasail
Slameto,dkk. 2011. Scholaria. Salatiga: FKIP UKSW
Suprijono. Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sukmadinata. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Wardani Naniek Sulistya, dkk. 2009. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Depdiknas.
Trianto. 2011. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta: 

Prestasi Pustaka.
Wena, Made. 2009. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: Bumi Akasara

Nalia Ulfa


