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Pendahuluan  

Pengembangan dalam dunia pembelajaran 
yang bergulir dari masa ke masa memperkaya 
khazanah pembelajaran itu sendiri. Sebagai dunia 
yang dinamis dan terus berubah, pembelajaran 
semakin menyempurnakan diri sesuai dengan 
kondisi dan situasi yang ada saat ini. Pembelajaran 
semakin mengarah pada era kemandirian belajar, 
didukung dengan sarana telekomunikasi yang 
semakin baik akan lebih mendekatkan ruang, 
menghemat waktu, proses pembelajaran semakin 
fleksibel bagi semua orang (Abdul, 2009). 

Belajar adalah suatu proses yang 
menyebabkan terjadinya suatu pembaharuan dalam 
tingkah laku, berhasil atau tidaknya belajar itu 
tergantung kepada beberapa faktor yang dibedakan 
menjadi dua faktor (Hamalik, 2003).  

Faktor tersebut antara lain, faktor internal 
dan eksternal. Faktor internal meliputi intelegensi, 
motivasi, kebiasaan, kecemasan, minat, dan 
sebagainya. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan 
keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 
masyarakat, keadaan sosial ekonomi, dan 
sebagainya (Surya, 2004). 

Memenuhi tuntutan perkembangan jaman 
yang semakin maju, aspek pendidikan diharuskan 
membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk 
menjadi lebih aktif dan kreatif. Keaktifan siswa 
hendaklah melibatkan siswa itu sendiri agar secara 
langsung belajar dan menemukan sebuah jawaban. 
Seringnya rasa malu siswa yang muncul untuk 
berkomunikasi membuat kondisi kelas tidak aktif. 
Hal seperti ini menyebabkan rendahnya prestasi 
siswa. Guru hendaknya memancing keaktifan 
siswa melalui metode pembelajaran yang sesuai 
(Depdikbud, 2002). 

Dalam proses belajar mengajar kita sering 
menemukan beberapa masalah. Anak-anak 
cenderung tidak tertarik dengan Pelajaran IPA 
Terpadu, karena dianggap sebagai suatu pelajaran 
yang hanya mementingkan suatu hafalan atau 
dibaca, sehingga menyebabkan rendahnya minat 
belajar IPA Terpadu bagi setiap siswa di sekolah.  
Salah satu faktor penyebab rendahnya minat 
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Abstrak 

Salah satu faktor penyebab rendahnya minat belajar IPA Terpadu bagi siswa adalah pemilihan dan 
penerapan metode yang kurang baik. Berdasarkan judul diatas maka rumusan masalahnya adalah :1. 
Bagaimana penggunaan Metode Pembelajaran Cooperatif Script dalam proses belajar mengajar IPA 
Terpadu di kelas VIII SMP Negeri 21 Kota Bengkulu? 2. Bagaimana hasil belajar siswa dengan 
menggunakan Metode Pembelajaran Cooperatif Script dalam proses belajar mengajar IPA Terpadu di kelas 
VIII SMP Negeri 21 Kota Bengkulu? 3. Apakah penggunaan Metode  Pembelajaran Cooperatif Script ini 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VIII di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Tujuan 
penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui penggunaan Metode Pembelajaran Cooperatif Script dalam 
proses belajar mengajar IPA Terpadu  di kelas VIII SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. 2. Untuk mengetahui 
hasil belajar siswa dengan menggunakan Metode Pembelajaran Cooperatif Script dalam proses belajar 
mengajar IPA Terpadu di kelas VIII SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. 3. Untuk mengetahui penggunaan 
Metode  Pembelajaran Cooperatif Script ini dapat meningkatkan hasil belajar IPA Terpadu siswa kelas VIII 
di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus dimana setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu, 
tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
yang ada di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 45 orang. Hasil dari 
penelitian ini dalam meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilihat dari meningkatknya data dari siklus I 
nilai rata-rata kelas 8a yaitu 66 dengan persentase ketuntasan 54%, untuk kelas 8b nilai rata-ratanya yaitu 
65,7 dan persentase ketuntasan hanya 45% . Dan siklus II nilai rata-rata kelas 8a yaitu 71,8 dengan 
persentase ketuntasan 86%, untuk kelas 8b nilai rata-ratanya yaitu 72,8 dan persentase ketuntasan hanya 
91%. Untuk keseluruhan siklus 2 ini sebanyak 89% yang tuntas. 
 
Kata Kunci : Metode Cooperative scipt dan meningkatkan Hasil Belajar 
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belajar IPA Terpadu bagi siswa adalah pemilihan 
dan penerapan metode yang kurang baik dan masih 
terfokus pada guru (Slavin, 1994). 

Di dalam metode pengajaran kebanyakan 
guru menggunakan metode ceramah yang 
mengakibatkan siswa bosan dan mengurangi 
semangat belajar. Karena didalam metode 
pembelajaran ini siswa butuh perhatian penuh dari 
gurunya. Maka metode pembelajaran yang 
digunakan sangat mempengaruhi prestasi belajar 
siswa. Untuk itu didalam proses belajar mengajar 
guru harus memiliki strategi atau metode yang baik 
,agar siswa bisa belajar secara efektif dan efisien. 
Untuk mencapai pengajaran yang baik, dan dapat 
membangkitkn semangat belajar siswa, guru 
diharapkan dapat memilih metode yang tepat. Oleh 
karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang 
dapat meningkatkan kreatifitas dan keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran yang ditandai  dengan 
aktifitas siswa yang meningkat sehingga 
ketuntasan belajar siswa dapat tercapai (Riayanto, 
2009). 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat 
meningkatkan daya ingat siswa adalah 
pembelajaran dengan metode cooperative script. 
Dengan meningkatkan daya ingat siswa pada 
materi yang telah di peroleh sebelumnya, dapat 
pula mempermudah meningkatkan kreativitas 
siswa karena kreativitas siswa merupakan 
kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan 
data dan informasi yang sudah ada. Cooperative 
script adalah model pembelajaran dimana siswa 
bekerja berpasangan dan mengikhtisarkan bagian-
bagian dari materi yang dipelajari (Sunarto, 2006). 

Dalam hal ini sangat berpengaruh pada 
tingkat nilai yang diperoleh oleh siswa setiap ujian 
semesternya bisa dikatakan sangat monoton 
bahkan pada materi tertentu yang seharusnya lebih 
mengutamakan kegiatan siswa, pada nilai akhirnya 
siswa cenderung rata-rata menurun. Berdasarkan 
sumber data yang saya peroleh dari hasil nilai rapot 
akhir siswa-siswi SMP Negeri 21 Kota Bengkulu 
semester 1 tahun ajaran 2014-2015, Dengan 
standar KKM sekolah untuk mata pelajaran IPA 
Terpadu sebesar 70, sedangkan persentase siswa 
hanya 21% yang mencapai nilai standar 
ketuntasan. Padahal untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa dan mutu pendidikan sebuah proses 
pembelajaran tidak hanya menekankan pada 
aktivitas fisik saja akan tetapi menghendaki 
keseimbangan aktivitas fisik, mental, emosional, 
intelektual, sikap dan keterampilan. Hal ini lah 
menjadi permasalahan guru IPA Terpadu 
khususnya. 

Sehubungan dengan itu maka perlu adanya 
metode pembelajaran yang bervariasi yang dapat 

merangsang serta melibatkan siswa secara aktif, 
baik fisik, intelektual maupun emosional (Slavin, 
1994). Salah satu model pembelajaran yang dapat 
melibatkan siswa secara aktif di antaranya adalah 
Metode Pembelajaran Cooprative Script. 

Dimana Metode Pembelajaran Cooperative 
Script merupakan metode belajar yang 
membutuhkan kerja sama antara dua orang, yang 
mana yang satu sebagai pembicara dan yang 
satunya sebagai pendengar. Metode Cooperative 
Script dikenal juga dengan nama metode Skrip 
Koperatif. Dengan metode ini, siswa dapat bekerja 
atau berpikir sendiri tidak hanya mengandalkan 
satu siswa saja dalam kelompoknya. Karena setiap 
siswa dituntut untuk mengintisarikan materi dan 
mengungkapkan pendapatnya secara langsung 
dengan patnernya. Pada pembelajaran cooperative 
script terjadi 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 cooperative script 
benar-benar memberdayakan potensi siswa untuk 
mengaktualisasikan pengetahuan dan 
keterampilannya, jadi benar-benar sangat sesuai 
dengan pendekatan konstruktivis yang dikembang-
kan saat ini (Hamalik, 2003). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti 
dalam penelitian ini akan membahas salah satu 
cara pembelajaran IPA Terpadu yaitu dengan 
menggunakan “Model Pembelajaran Cooperative 
Script”. Yang mengambil judul penelitian 
“Penerapan Metode Pembelajaran Cooperative 
Script Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 
Terpadu  Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 21 
Kota Bengkulu”. 
 
Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka 
peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana penggunaan Metode Pembelajaran 

Cooperatif Script dalam proses belajar 
mengajar IPA Terpadu di kelas VIII SMP 
Negeri 21 Kota Bengkulu? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dengan 
menggunakan Metode Pembelajaran 
Cooperatif Script dalam proses belajar 
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mengajar IPA Terpadu di kelas VIII SMP 
Negeri 21 Kota Bengkulu? 

3. Apakah penggunaan Metode  Pembelajaran 
Cooperatif Script ini dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA Terpadu siswa kelas VIII di SMP 
Negeri 21 Kota Bengkulu? 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka 
tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk Mengetahui penggunaan Metode 
Pembelajaran Cooperatif Script dalam proses 
belajar mengajar IPA Terpadu  di kelas VIII 
SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan 
menggunakan Metode Pembelajaran 
Cooperatif Script dalam proses belajar 
mengajar IPA Terpadu dikelas VIII SMP 
Negeri 21 Kota Bengkulu. 

3. Untuk mengetahui penggunaan Metode  
Pembelajaran Cooperatif Script ini dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA Terpadu siswa 
kelas VIII di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. 

 
METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 21 Kota 
Bengkulu. Penelitian ini dilakukan lebih kurang 
selama ±6 bulan. 

Pengertian PTK Menurut Suharsimi 
Arikunto (2004): ada tiga kata yang membentuk 
pengertian PTK, yaitu penelitian, tindakan, dan 
kelas. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu 
obyek dengan menggunakan aturan metodologi 
tertentu untuk memperoleh data atau informasi 
yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu 
hal, serta menarik minat dan penting bagi peneliti. 
Tindakan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan 
dengan tujuan tertentu. Sedangkan kelas adalah 
sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama 
menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. 
Dalam hal ini kelas bukan wujud ruangan tetapi 
diartikan sebagai sekelompok siswa yang sedang 
belajar (Amirul, 2007). 

  
Populasi dan Sampel 
 Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII yang ada di SMP Negeri 21 Kota 
Bengkulu tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 
45 orang. 
Teknik Pengumpulan Data 
Lembar Observasi 
Guna lermbar observasi adalah untuk memantau 
keaktifan siswa selama proses belajar mengajar 
berlangsung. Observasi tentang proses 
pembelajaran dimana tempat penelitian 

dilaksanakan yaitu di SMP Negeri 21 Kota 
Bengkulu. 
Lembar Test 
Lembar test yang digunakan untuk mengukur 
tingkat pmahaman atau hasil siswa terhadap materi 
pembelajaran yang diajarkan. Test yang akan 
dilakukan dengan 2 cara yaitu : 
Pre-Test 
Pre-test dilaksanakan sebelum siswa diberikan 
perlakuan pada materi yang akan disampaikan. 
Post-Test 
Post-test diberikan setelah siswa selesai diberikan 
perlakuan pada materi yang akan disampaikan. 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus 
statistik sederhana untuk mencari nilai rata-rata 
dan persentase ketuntasan belajar siswa setelah 
proses belajar mengajar berlangsung pada setiap 
siklusnya. Menurut Sukmadinata (2008), untuk 
menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase 
ketuntasan belajar siswa setelah proses belajar 
mengajar berlangsung pada setiap siklusnya, 
dilakukan dengan cara memberikan evaluasi 
berupa soal tes tertulis pada akhir setiap siklus. 
Analisis seperti ini menurut Sudijono (2009), 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut:  
Untuk mencari nilai rata-rata siswa digunakan 
rumus sebagai berikut: 

  X = 
∑�

� 
 mencari rata-rata  

Ket :  
∑x  = nilai siswa ( jumlah total nilai siswa) 
N        = jumlah siswa 
 

Untuk mencari persentase ketuntasan 
belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
∑� 

� 
 X 100 % 

Ket :  
P   = Persentase ketuntasan belajar 
siswa 
∑T  = jumlah total siswa yang tuntas belajar 
N  = jumlah siswa ( Sudijono, 2010). 
 
Hasil dan Pembahasan 
Deskripsi Awal Siklus 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan 
sebelum memasuki siklus pertama ada beberapa 
permasalahan yang ditemui oleh peneliti selama 
pembelajaran dilaksanakan sebelum siklus.  
Permasalahan tersebut berdasarkan pengamatan 
yang didapat sebagai berikut: siswa kurang aktif 
dalam proses pembelajaran IPA Terpadu, sehingga 
anak cenderung tidak begitu tertarik dengan mata 
pelajaran IPA Terpadu karena selama ini pelajaran 
IPA Terpadu dianggap sebagai pelajaran yang 
hanya mementingkan hafalan semata, guru hanya 
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menyelesaikan masalah dengan ceramah, dan 
terkadang juga CBSA (Catat Buku Sampai Habis) 
sehingga hal ini kurang menekankan aspek 
penalaran sehingga minat siswa belajar IPA 
Terpadu rendah, siswa jarang diberikan 
kesempatan untuk memecahkan masalah sendiri, 
dan diketahui bahwa masih banyak siswa yang 
mengalami kesulitan belajar dan kurang 
beraktifitas (Sunarto, 2006). 

Dari permasalahan yang ditemui berdasarkan 
hasil pengamatan ini maka dapat diasumsikan 
bahwa rendah nya hasil belajar siswa disebabkan 
oleh permasalahan-permasalahan tersebut. 

Dari hasil deskripsi awal yang didapatkan dari 
kedua kelas sebelum melakukan siklus 1 Nilai rata-
rata di dapatkan sebagai berikut ;  Untuk kelas 8a 
dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80, 
diantaranya 14 siswa mendapat nilai dibawah 70 
dan 8 siswa yang mendapat nilai diatas 70. Jika 
dihitung berdasarkan presentase ketuntasan belajar 
hanya 36 % siswa yang tuntas. Sedangkan untuk 
kelas 8b dengan nilai terendah 50 dan nilai 
tertinggi 78 diantaranya 13 siswa mendapat nilai 
dibawah 70 dan 10 siswa yang mendapat nilai 
diatas 70. Jika dihitung berdasarkan presentase 
ketuntasan belajar hanya 43 % siswa yang tuntas. 
Jika kita hitung nilai rata-rata secara keseluruhan 
maka didapatkan hanya 40% siswa yang mencapai 
KKM, sedang sisanya 60% masih dibawah standart 
KKM. 

Maka dari itulah berdasarkan hasil yang didapat 
dari pengamatan yang dilakukan pada proses 
pembelajaran, maka dilakukan tindakan kelas yang 
dimulai pada tanggal 10 Maret 2014 sampai 
tanggal 27 Juli 2014 yang terbagi kedalam dua 
siklus. Dalam penelitian tindakan ini akan 
dilaksanakan secara sistematis yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, ovservasi, dan refleksi yang 
akan dibahas secara rinci. 

 
Siklus I 

Kegiatan awal dari siklus ini dilaksanakan 
berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada 
orientasi yang menunjukan beberapa kendala yang 
menyebabkan kecilnya hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA Terpadu. Berdasarkan 
permasalahan yang ada maka direncanakan satu 
tindakan yang menekankan pada peningkatan hasil 
belajar siswa dengan mengunakan metode 
Cooperative Script. Dari tindakan ini diharapkan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
Terpadu dapat mengalami peningkatan. 
a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan peneliti 
melakukan persiapan 1 kali pertemuan dan 
melakukan evaluasi dalam bentuk latihan. Peneliti 

juga mempersiapkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), Media yang digunakan, Serta 
alat dokumentasi sebelum memulai kegiatan 
belajar mengajar. (RPP terlampir pada lampiran). 

 
b. Pelaksanaan tindakan. 

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar ini 
peneliti bertindak sebagai guru. Pelaksanaan 
pembelajaran dengan mengunakan Metode 
Pembelajaran Cooperative Script, sedangkan guru 
mata pelajaran berfungsi sebagai obsever ketika 
peneliti menjelaskan materi dan pendokumentasian 
dilaksanakan oleh petugas (pembantu peneliti) 
pada saat pelaksaan pembelajaran berlangsung. 
Proses pembelajaran dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Kegiatan awal ( ± 15 menit ) 

a) Guru mengucapkan salam 
b) Guru mengkondisikan kelas 
c) Guru membuka pelajaran dengan basmalah 
d) Guru mengecek kehadiran siswa dengan 

mengunakan daftar hadir 
e) Guru memberikan apresiasi dan motivasi 

siswa. 
2. Kegiatan inti ( ± 45 ) 
a) Guru menjelaskan materi Keanekragaman 

Hayati. 
b) Guru membagi siswa untuk berpasangan. 
c) Guru membagiakan wacana/materi tiap siswa 

untuk dibaca dan membuat ringkasan. 
d) Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama 

berperan sebagai pembicara dan siapa yang 
berperan sebagai pendengar. 

e) Pembicara membacakan ringkasannya 
selengkap mungkin dengan memasukkan ide-
ide pokok dalam ringkasannya, smentara 
pendengar : 

a.  Menyimak/mengoreksi/melengkapi ide-ide 
pokok yang kurang lengkap. 
b.   Membantu mengingat/menghafal ide/ide 
pokok dengan menghubungkan materi 
sebelumnya atau dengan materi lainnya. 
Bertukar peran, semula berperan sebagai 
pembicara ditukar menjadi pendengar dan 
sebaliknya. Kemudian lakukan seperti 
kegiatan tersebut kembali. 

f) Merumuskan kesimpulan bersama-sama siswa 
dan guru. 

 
Kegiatan penutup ( ±30 ) 
a) Guru memberikan siswa kesempatan pada 

siswa untuk bertanya mengenai pembelajaran 
yang belum jelas.  

b) Guru memberikan tindak lanjut 
c) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 
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c. Observasi 
Berdasarkan tindakan yang diberikan, diperoleh 

data dari penelitian siklus I berupa data yang 
berasal dari hasil pengamatan dan tes hasil belajar 
siswa. Data yang merupakan hasil pengamatan 
aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung. 

Dari hasil belajar siswa pada pelaksanan siklus 
I. Untuk kelas 8a dengan nilai terendah 50 dan 
nilai tertinggi 80, diantaranya 10 siswa mendapat 
nilai dibawah 70 dan 12 siswa yang mendapat nilai 
diatas 70. Jika dihitung berdasarkan presentase 
ketuntasan belajar hanya 54 % siswa yang tuntas. 

Sedangkan untuk kelas 8b dengan nilai terendah 
50 dan nilai tertinggi 80 diantaranya 10 siswa 
mendapat nilai dibawah 70 dan 13 siswa yang 
mendapat nilai diatas 70. Jika dihitung berdasarkan 
presentase ketuntasan belajar hanya 56 % siswa 
yang tuntas. Jika kita hitung nilai rata-rata secara 
keseluruhan maka didapatkan hanya 55% siswa 
yang mencapai KKM, sedang sisanya 45% masih 
dibawah standart KKM. 

Berdasarkan hasil belajar IPA Terpadu diatas, 
Maka dapat dihitung nilai rata-rata dan persentase 
ketuntasan belajar yaitu: 
1. Nilai rata-rata siswa digunakan rumus sebagai 

berikut : 
a. Kelas 8a 

 

X = 
∑�

� 
  

Diketahui 

X = 
∑����

��
  

X =66 

b. Kelas 8b 
 

X = 
∑�

� 
  

Diketahui 

X = 
∑����

��
  

X =65,7 
 
2. Persentase ketuntasan siswa digunakan rumus 

sebagai berikut : 
a. Kelas 8a 

P = 
∑� 

� 
 X 100 % 

Diketahui 

P = 
∑�� 

�� 
 X 100 % 

P =54% 

b. Kelas 8b 

P = 
∑� 

� 
 X 100 % 

Diketahui 

P = 
∑�� 

��
 X 100 

% 
P =56% 

 
Pembahasan 

a. Hasil seluruh siklus 

Siklus 
Mea
n 

% Ket. 

Pra 
siklus 

64 40% Rendah 

1 66 55% Sedang  

2 72 89% Sangat baik 

  

Dari tabel tersebut dapat dilihat 
perbandingan perkembangan  antara siklus, untuk 
pra siklus nilai rata-rata 64 dan presentase 
ketuntasan belajar 40%, kemudian dilanjutkan 
pada siklus 1 dengan nilai rata-rata 66 dan 
presentase ketuntasan belajar 55% terlihat terjadi 
peningkatan pada siklus I namun masih belum 
maksimal untuk itu dilaksanakan siklus II sehingga 
dicapai nilai rata-rata 72 dengan presentase 
ketuntasan belajatr 89% dan dapat dinyatakan 
bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Meningkatnya 
ketuntasan belajar siswa diatas, karena 
diterapkannya Metode Pembelajaran Cooperative 
Script (Daryanto, 2010). 
 
Kesimpulan 
 

Dari  hasil Penelitian Tindakan Kelas yang 
Peneliti lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 

 
1. Penggunaan Metode Pembelajaran Cooperative 

Script pada pembelajaran IPA Terpadu di SMP 
Negeri 21 Kota Bengkulu dapat dikatakan 
berhasil hal ini tak terlepas dari beberapa faktor 
pendukung yang diterapkan dalam metode ini 
yaitu ; 
 
Dengan memberi tahu menganai tujuan dan 

rencana pembelajaran kepada siswa pada saat 
pembukaan belajar mengajar, Melakukan 
pendekatan persuasif kepada siswa yang kurang 
aktif, Memberikan motivasi kepada siswa untuk 
lebih aktif dalam peroses belajar mengajar, 
Memberikan opini-opini mengenai kepemimpinan 
dan harus mempunyai visi dan misi yang sama, 
Guru membantu siswa dalam menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 

 
2. Dalam hasil penelitian ini ternyata penerepan 

Metode Pembelajaran Cooperative Script dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 8a 
dan 8b SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. 
Perbandingan berhasilnya metode ini dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilihat 
dari meningkatknya data dari siklus I nilai rata-
rata kelas 8a yaitu 66 dengan persentase 
ketuntasan 54%, untuk kelas 8b nilai rata-
ratanya yaitu 65,7 dan persentase ketuntasan 
hanya 45% . Dan siklus II nilai rata-rata kelas 
8a yaitu 71,8 dengan persentase ketuntasan 
86%, untuk kelas 8b nilai rata-ratanya yaitu 
72,8 dan persentase ketuntasan hanya 91%. 
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3. Dengan menerapkan Metode Pembelajaran 
Cooperative Script pada kelas 8 SMP Negeri 21 
Kota Bengkulu dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat Dari hasil 
penghitungan secara keseluruhan juga dapat 
dikatakan penerapan Metode Pembelajaran 
Cooperative Script ini yaitu 89% nilai siswa 
kelas 8 SMP Negeri 21 Kota Bengkulu 
mencapai standart KKM. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa melalui Metode Pembelaaran 
Cooperative Script ini dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 21 Kota 
Bengkulu. 

 
Saran 
Dari hasil kesimpulan diatas maka dapat 
disampaikan beberapa saran antara lain : 
1. Sebaiknya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa perlu diterapkan Metode Pembelajaran 
Cooperative Script. 

2. Seyogyanya untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa guru dapat menerapkan Metode 
Pembelajaran Cooperative Script. 

3. Untuk instansi pendidikan seharusnya diadakan 
latihan berupa penerapan Model dan Metode 
Pembelajaran khususnya Metode Pembelajaran 
Cooperative Script. 
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