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ABSTRAK 

Universitas Muhamadiyah Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA dalam mendiskripsikan 
perubahan wujud benda pada siswa kelas IV SD N 03 Gondosuli Kecamatan 
Tawangmagu.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi dan penelitian tindakan kelas. Adapun teknik analisis data dalam 
penelitian ini analisis interaktif. Teknik tersebut mencakup kegiatan untuk mengungkapkan 
kelemahan dan kelebihan kinerja guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode Cooperative Script. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan dari pra siklus  siswa yang mempersiapkan perlengkapan belajar sebanyak 
33,33 % (2 siswa) pada siklus I sebanyak 50 % (3 siswa) dan pada siklus II sebanyak 83,33 
% (5 siswa). Siswa yang memberi tanggapan sebanyak 33,33 % (2 siswa) pada siklus I 
sebanyak 33,33 % (2 siswa) dan pada siklus II sebanyak 66,66 % (4 siswa). Siswa yang 
mampu menjelaskan perubahan wujud benda sebanyak 50 % (3 siswa) pada siklus I 
sebanyak 50 % ( 3 siswa) dan pada siklus II sebanyak 83,33 % ( 5 siswa). Siswa yang aktif 
dalam memberi contoh perubahan wujud benda sebanyak 50 % ( 3 siswa) pada siklus I 
sebanyak 50 % ( 6 siswa) pada siklus II sebanyak 83,33% (5 siswa), dan siswa yang mampu 
menyebutkan istilah dalam perubahan wujud benda sebanyak 16,66 % (1 siswa) pada siklus I 
sebanyak 33,33 % dan pada siklus II sebanyak 66,66 % (4 siswa). Berdasarkan penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode cooperative script dapat meningkatkan 
aktivitas belajar pada IPA pada siswa kelas IV SD N 03 Gondosuli  Kecamatan 
Tawangmangu Tahun 2012/2013. 
Kata Kunci : metode pembelajaran cooperative script, aktivitas belajar. 
 

1.PENDAHULUAN 

Dalam proses belajar mengajar, siswa kurang berkonsentrasi terhadap mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), karena dalam pembelajaran IPA aktivitas siswa 

terlihat rendah. Hal ini dilihat dari  banyaknya siswa yang  pasif dari pada yang aktif. 

Kesemuanya itu disebabkan karena kurang tepatnya guru menggunakan metode 

pembelajaran. 

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala 

dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang 



dengan percuma hanya karena kurang tepatnya penggunaan metode. Dalam menggunakan 

metode pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar, hendaknya bukan hanya guru saja yang 

aktif dalam pembelajaran, melainkan diharapkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa 

serta siswa dengan siswa.  

Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi penggunaan metode 

yang tepat juga oleh aktivitas belajar siswa. Karena keterlibatan siswa secara aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar dapat membangkitkan minat pada diri siswa untuk melaksanakan 

kegiatan belajar. Dengan aktivitas belajar yang tinggi dan pemilihan metode yang tepat, 

sehingga membangkitkan minat belajar pada diri siswa diharapkan dapat menghasilkan 

prestasi belajar yang optimal.Dalam penelitian ini,di SD N 03 Gondosuli hanya 50% siswa 

saja yang aktif dalam kegiatan belajar di kelas,50% siswa yang lain cenderung pasif. 

Cooperative Script merupakan metode belajar dimana siswa bekerja 

berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang 

dipelajari. Pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative script mendorong siswa 

untuk berani mengemukakan pendapat. Sebelum pembelajaran dimulai, guru mengawali 

dengan penjelasan mengenai materi yang akan dipelajari. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode Cooperative Script sebagai 

berikut:Guru membagi siswa berpasangan, Guru membagi siswa untuk berpasangan  (satu 

meja),Guru membagikan wacana atau materi, Guru membagikan wacana atau materi yang 

akan dipelajari  pada setiap pasangan untuk dibaca dan membuat ringkasan, Guru 

menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai 

pendengar. 

a. Tujuan Umum 

Tujuan merupakan arah suatu rangkaian kegiatan, oleh karena itu harus 

ditetapkan terlebih dahulu, dengan maksud supaya kegiatan ini tercapai 

dalam hasil yang diharapkan serta terlaksana  dengan baik dan teratur. 

b. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Meningkatan aktivitas belajar IPA 

“Perubahan Wujud Benda” melalui Metode Cooperative Script  Pada siswa kelas IV SD N 03 

Gondosuli. 

 

 

 

 



2. METODE PENELITIAN 

 Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di SD Negeri 03 Gondosuli. 

Penelitian di tempat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sekolah tersebut memiliki lokasi 

mudah dijangkau sehingga lebih mudah dalam mendapatkan data. 

 Waktu pelaksanan penelitian dimulai bulan Oktober sampai Desember.Siswa 

kelas IV sebagai subjek yang menerima tindakan (objek penelitian), sedangkan  guru kelas IV 

SD Negeri 03 Gondosuli bertindak sebagai subjek yang memberikan tindakan, dan peneliti 

sebagai subyek yang melakukan perencanaan, pengumpulan data, analisis data dan penarikan 

kesimpulan. Untuk memperoleh kebenaran yang objektif dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan : 

1. Metode Observasi 

 Menurut Margono (Rubino Rubiyanto, 2009: 75) Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang nampak pada objek 

penelitian. Dengan demikian Observasi adalah cara pengumpulan data dengan jalan 

mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.  Dalam penelitian ini data observasi 

diperoleh secara langsung dengan melihat dan mengamati kegiatan siswa, jadi peneliti 

melakukan pengamatan langsung saat proses pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara 

langsung atau berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan dan respondent menjawab 

lisan pula. Dalam penelitin ini, peneliti mewawancarai guru dan siswa secara langsung 

sehingga peneliti langsung memperoleh data-data yang diperlukan. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan melihat  buku-

buku, arsip-arsip, atau dapat berupa buku presensi dan lainnya berhubungan dengan subjek 

penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa daftar nama siswa serta foto 

saat proses pembelajaran. 

Dalam penelitian tindakan kelas, analisis data dilakukan sejak awal sampai 

akhir pengumpulan data. Cara yang digunakan untuk menganalisis data-data tersebut yaitu 

dengan teknik analisis kritis deskriptif komparatif. 

 Kritis dimnaksudkan untuk mencari mengapa dan bagaimana dalam proses 

pembelajaran baik kondisi siswa maupun guru. Deskriptif  adalah memaparkan atau 

menggambarkan kondisi awal sampai dengan pelaksanaan siklus pada saat pembelajaran 

berlanngsung, sedangkan komparatif adalah membandingkan peningkatan aktifitas siswa 



mulai dari kondisi awal sebelum penerapan metode cooperatif script dengan hasil 

pelaksanaa siklus I, kemudian membandingkan hasil pelaksanaan siklus I dengan hasil 

pelaksanaan siklus II. 

 

 3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini dapat dijabarkan dalam pelaksanaan Siklus I dan  II, 

diperoleh hasil sebagai berikut: Siswa yang mempersiapkan perlengkapan belajar 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 33,33% dari 50% menjadi 83,33%. Artinya jumlah 

siswa yang mempersiapkan perlengkapan belajar bertambah 2 siswa yang sebelumnya 3 

siswa menjadi 5 siswa.Siswa yang menunjukkan aktivitas memberi tanggapan kepada guru 

mengalami peningkatan 33,33% dari 533,33% menjadi 66,66%. Artinya jumlah siswa yang 

memberi tanggapan kepada guru atau siswa lain bertambah 2 siswa yang dulunya 2 siswa 

menjadi 4 siswa. Siswa yang mampu menjelaskan perubahan wujud benda karena proses 

pemanasan dan pendinginan mengalami peningkatan 33,33% dari 50% menjadi 83,33%. 

Artinya jumlah siswa yang mampu menjelaskan perubahan wujud benda karena proses 

pemanasan dan pendinginan 2 siswa yang dulunya 3 siswa menjadi 5 siswa. Siswa yang 

menunjukkan keaktifan dalam memberi contoh perubahan wujud benda mengalami 

peningkatan sebanyak 16,67% dari 66,66% menjadi 83,33%. Artinya jumlah siswa yang 

menunjukkan keaktifan dalam memberi contoh perubahan wujud benda 1 siswa dari 4 siswa 

menjadi 5 siswa.Siswa yang aktif menyebutkan istilah dalam perubahan wujud benda 

mengalami peningkatan sebanyak 33,33% dari 33,33% menjadi 66,66%. Artinya jumlah 

siswa yang menyebutkan istilah dalam perubahan wujud bendabertambah dari 2 siswa 

menjadi 4 siswa. 

Hasil penelitian ini dapat dilihat dalam tabel  berikut : 



Tabel 1.Analisis aktivitas belajar siswa siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.analisis aktivitas belajar siswa siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek Banyak siswa Prosentase 

1 Mempersiapkan perlengkapan 

belajar 

3 50% 

2 Keaktifan Memberi tanggapan 

kepada guru dan siswa lain 

2 33,33% 

3 Siswa yang mampu menjelaskan 

perubahan wujud benda karena 

proses pemanasan dan pendinginan 

3 50% 

4 Memberi contoh perubahan wujud 

benda 

3 50% 

5 Menyebutkan istilah dalam 

perubahan wujud benda 

2 33,33% 

No Aspek Banyak 

siswa 

Prosentase 

1 Mempersiapkan perlengkapan 

belajar 

5 83,33% 

2 Keaktifan Memberi tanggapan 

kepada guru dan siswa lain 

4 66,66% 

3 Siswa yang mampu 

menjelaskan perubahan wujud 

benda karena proses pemanasan 

dan pendinginan 

5 83,33% 

4 Memberi contoh perubahan 

wujud benda 

5 83,33% 

5 Menyebutkan istilah dalam 

perubahan wujud benda 

4 66,66% 



4. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif 

antara peneliti dengan guru kelas IV dalam rangka meningkatkan aktifitas belajar IPA 

“Perubahan Wujud Benda” melalui Metode Cooperative Script Pada siswa Kelas IV 

SDN 03 Gondosuli Kecamatan Tawangmangu selama dua putaran dapat disimpulkan 

bahwa;Penggunaan metode pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan 

aktifitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 03 Gondosuli Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Hipotesis yang berbunyi “Dengan menggunakan metode cooperative script diduga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 03 Gondosuli pada mata 

pelajaran IPA”  terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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