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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT 

DAN TAKE AND GIVE DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI DITINJAU 

DARI KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA 

(PADA SISWA KELAS VII SEMESTER GENAP MTs NEGERI 

MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN AJARAN 2011/2012) 

Dian Purnama Dani, A420 080 206, Progam Studi Pendidikan Biologi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2012, 58 halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar biologi 

siswa dengan penerapan strategi pembelajaran Cooperatif Script dibanding 

strategi pembelajaran Take and Give (2) perbedaan keaktifan siswa dengan 

penerapan strategi pembelajaran Cooperatif Script dibanding strategi 

pembelajaran Take and Give. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode eksperimen semu. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

MTs Negeri Manyaran Tahun Ajaran 2011/2012, yang terdiri dari 4 kelas. Sampel 

yang digunakan yaitu 3 kelas dengan jumlah total ketiga kelas tersebut 96 siswa, 

yaitu kelas C sebagai kelompok eksperimen I dengan strategi pembelajaran 

Cooperatif Script dan kelas D sebagai kelompok eksperimen II dengan strategi 

pembelajaran Take and Give dan kelas A sebagai kelompok kontrol dengan 

strategi pembelajaran ceramah. Uji coba instrumen dilaksanakan di sekolah yang 

digunakan sebagai tempat penelitian yaitu di MTs Negeri Manyaran pada kelas 

VII B. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Cluster Random Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode tes sebagai metode pokok, dan dokumentasi dan observasi sebagai metode 

bantu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan progam SPSS yaitu uji hipotesis dengan Mann Whitney. Dari hasil 

penelitian pada  %05,0 , diperoleh: (1) Tidak ada perbedaan hasil belajar 

biologi antara siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran Cooperative Script 

dan strategi pembelajaran Take and Give. Hal ini didasarkan pada analisis data 

diperoleh nilai signifikansi p-value lebih dari 0,05 (0,625 > 0,05), (2) Tidak ada 

perbedaan keaktifan antara siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran 

Cooperative Script dan strategi pembelajaran Take and Give. Hal ini didasarkan 

pada analisis data diperoleh nilai signifikansi p-value lebih dari 0,05 (0,451 >  

0,05). 

 

Kata Kunci: Cooperatif Script, Take and Give, hasil belajar dan keaktifan siswa 
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A. Pendahuluan 

Biologi adalah mata pelajaran yang menarik dan penting untuk 

dipelajari. Dengan mempelajari biologi tidak hanya mendapatkan pengetahuan 

tentang makhluk hidup, namun juga pengetahuan tentang metode memperoleh 

ilmu pengetahuan tersebut. Pengetahuan tentang makhluk hidup dimanfaatkan 

untuk memecahkan berbagai masalah guna meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia. Kesalahan yang sering timbul dalam memahami mata pelajaran ini 

adalah menganggap bahwa mata pelajaran biologi adalah mata pelajaran yang 

harus dihafalkan, sehingga bagi sebagian siswa menganggap bahwa pelajaran 

biologi adalah pelajaran yang sulit dan membosankan.  

Belajar yang hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai 

beberapa kelemahan, padahal hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu 

yang lama. Agar otak dapat memproses informasi dengan baik, maka akan 

sangat membantu kalau terjadi proses refleksi secara internal. Jika peserta 

didik diajak berdiskusi, menjawab pertanyaan, atau membuat pertanyaan, 

maka otak mereka akan bekerja lebih baik sehingga proses belajarpun dapat 

terjadi dengan baik. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta 

didik untuk belajar secara aktif. Belajar aktif sangat diperlukan oleh peserta 

didik untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Ketika peserta didik 

pasif, atau hanya menerima dari pengajar, ada kecenderungan untuk cepat 

melupakan apa yang telah diberikan. Oleh sebab itu diperlukan perangkat 

tertentu untuk dapat mengingat informasi yang baru saja diterima dari guru. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru 

untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. 

Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi 

oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

Rendahnya prestasi belajar biologi tidak hanya karena dari faktor  

siswa tetapi juga disebabkan dari faktor lain yaitu penyampaian guru yang 

kurang menarik dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pada 
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umumnya strategi pembelajaran yang digunakan guru biologi dalam kegiatan 

belajar mengajar adalah strategi konvensional, di mana guru lebih 

memfokuskan diri pada upaya pemindahan pengetahuan ke dalam pikiran 

siswa. Siswa hanya mendengarkan dan ditempatkan sebagai obyek sehingga 

siswa lebih menjadi pasif.  

Strategi konvensional atau ceramah biasa digunakan oleh guru karena 

merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Akan tetapi 

ceramah memiliki beberapa kelemahan diantaranya 1) Ceramah yang tidak 

disertai dengan peragaan dapat menagakibatkan verbalisme. verbalisme adalah 

penyakit yang sangat mungkin disebabkan oleh proses ceramah. Oleh karena 

itu dalam proses penyajiannya guru  hanya mengandalkan kemampuan 

auditifnya, disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak 

sama, termasuk dalam ketajaman menangkap materi pembelajaran melalui 

pendengarannya. 2) Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang 

baik ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering 

terjadi walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental 

siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembeljaran, pikirannya 

melayang kemana-mnanaatau siswa mengantuk oleh karena gaya bertutur 

guru tidak menarik. 3) Melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah 

seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun 

ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan tidak ada seorang pu n 

bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Agar 

proses pembelajaran dapat berjalan maksimal, sebaiknya guru menggunakan 

perangkat pembelajaran berupa strategi pembelajaran dalam mengaktifkan 

kelas, dengan begitu siswa akan menjadi lebih aktif dalam proses belajar. 

Menerapkan strategi pembelajaran aktif, adalah satu cara untuk 

mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dimana proses 

pembelajaran tidak hanya berfokus pada guru tetapi juga melibatkan siswa 

untuk aktif agar proses belajar menjadi menyenangkan. Menurut Zaini, dkk 

(2008: xiv) Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk belajar secara aktif. Belajar aktif sangat diperlukan oleh 
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peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Ketika peserta 

didik pasif, atau hanya menerima dari pengajar, ada kecenderungan untuk 

cepat melupakan apa yang telah diberikan. Oleh sebab itu diperlukan 

perangkat tertentu untuk dapat mengingat informasi yang baru saja diterima 

dari guru. 

Salah satu strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran biologi yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar 

lebih aktif adalah strategi Cooperative Script dan strategi Take and Give.  

Strategi Cooperative Script merupakan strategi pembelajaran dimana 

peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan 

bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Strategi Take and Give merupakan 

strategi pembelajaran menerima dan memberi yang menuntut siswa mampu 

memahami materi pelajaran yang diberikan  guru dan teman sebayanya (siswa 

lain). Siswa akan lebih cepat memahami penguasaan materi yang didapatkan 

dari guru dan teman sebaya (siswa lain).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

biologi dan keaktifan siswa dengan penerapan strategi pembelajaran 

Cooperative Script dibanding strategi pembelajaran Take and Give. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian tentang 

Implementasi Strategi Pembelajaran Cooperative Script Dan Take And Give 

Dalam Pembelajaran Biologi Ditinjau Dari Keaktifan Dan Hasil Belajar 

Siswa. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Manyaran Kabupaten 

Wonogiri. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2011/2012.  

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu. Dalam 

penelitian ini hanya akan diteliti pengaruh dari variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat, dimana hasil belajar dan keaktifan siswa sebagai 

variabel terikat, strategi Cooperative Script dan strategi Take and Give 
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sebagai variabel bebas. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan satu 

kelompok yang diberi eksperimen I yaitu pembelajaran dengan strategi 

Cooperative Script dan satu kelompok yang diberi eksperimen II yaitu 

pembelajaran dengan strategi Take and Give. Eksperimen ini setelah 

mengetahui bahwa keduanya dalam keadaan seimbang. Data yang digunakan 

untuk menguji keseimbangan adalah nilai ujian akhir semester ganjil bidang 

studi biologi tahun ajaran 2011/2012. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTs 

negeri Manyaran yang terdiri dari 4 kelas. Sampel dalam penelitian ini 

diambil tiga kelass secara acak, yaitu kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II dan kelas Kontrol. Kelas eksperimen I menggunakan strategi 

Cooperative Script dan kelas eksperimen II menggunakan strategi Take and 

Give, kelas kontrol menggunakan metode Ceramah. 

Dalam penelitian ini terdapat dua Variabel bebas (independent) dan 

variabel terikat (dependent). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

strategi pembelajaran Cooperative Script dan Take and Give, sedangkan 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar dan keaktifan 

siswa. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

pokok dan metode bantu. Rancangan pada penelitian ini ditinjau dari bidang 

ilmu merupakan penelitian eksperimen pendidikan, penelitian ini 

menggunakan bentuk desain eksperimen True Experimental, bentuk Posttest-

Only Control Design. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing – 

masing dipilih secara Clutser random Sampling  (R ). Kelompok pertama 

diberi perlakuan (X1) dan kelompok yang ke-2 diberi perlakuan (X2). 

Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen. Pengaruh 

adanya perlakuan (treatment) adalah (Z1 : Z2). 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil 

belajar untuk memperoleh data tentang prestasi belajar, adapun pengembangan 

instrumen adalah sebagai berikut, 1) tahap penyusunan tes 2) tahap uji coba. 

Tahap uji coba instrumen harus memenuhi syarat uji validitas tes dengan 
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menggunakan rumus korelasi Product Moment dan uji realibilitas tes 

menggunakan K-R.20. Teknik analisis data dengan menggunakan progam 

SPSS, yaitu uji hipotesis dengan Mann Whitney. Uji ini merupakan uji non 

parametrik yang   digunakan untuk menguji dua sampel independen (Two 

Independent Sample Tests ) dengan bentuk data Ordinal. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan tiga kelas yaitu VII C, VII D dan VII A. 

dimana kelas VII C merupakan kelas eksperimen pertama dengan strategi 

pembelajaran Cooperatif Script dan kelas VII D merupakan kelas eksperimen 

kedua dengan strategi pembelajaran Take and Give, sedangkan kelas VII A 

merupakan kelas kontrol dengan menggunakan strategi Ceramah. 

Dalam penelitian ini penilaian hasil belajar siswa meliputi dua aspek 

yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Tolak ukur untuk aspek kognitif adalah 

post test yang diberikan kepada siswa diakhir pembelajaran yang menerpkan 

masing-masing strategi pembelajaran. Pada hasil belajar aspek afektif melihat 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan indikator-

indikator perilaku atau sikap siswa selama proses pembelajaran. Keaktifan ini 

dibatasi pada antusias siswa dalam mengajukan pertanyaan, antusias 

menjawab pertanyaan dari guru dan siswa lain, selanjutnya data hasil keaktifa 

belajar ini ditentukan dengan kriteria Tinggi yang memiliki bobot III poin, 

Sedang II poin dan Rendah I poin. 

Setelah dilakukan analisis hasil belajar siswa pada ranah kognitif pada 

ketiga kelas, diperoleh kelas eksperimen dengan strategi kooperatif dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan strategi Ceramah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontol, untuk kelas Cooperatif 

Script diperoleh nilai rata-rata 57,12, sedangkan kelas Take and Give diproleh 

nilai rata-rata 58,25, dan untuk kelas Ceramah diperoleh nilai rata-rata 55,74. 

Berdasarkan hasil analisis data keaktifan belajar pada proses 

pembelajaran yang berlangsung pada kelas eksperimen I dan eksperimen II 
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serta kelas kontrol diperoleh perbedaan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran tersebut, hal ini dapat dilihat dari antusias siswa yang lebih  

aktif dalam mengikuti proses belajar dengan penerapan strategi pembelajaran 

dibandingkan tanpa menggunakan strategi pembelajaran. Sedangkan hasil 

analisis data dari masing-masing kelas eksperimen di uji dengan 

menggunakan uji Mann Whitney dan diperoleh signifikansi p-value lebih dari 

0,05 (0,451>0,05), maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan 

keaktifan antara kelas yang diajar dengan strategi Cooperatif script dan Take 

and Give. 

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya 

penelitian Jayanti (2011) menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

dengan strategi Cooperative Script dapat menunjukkan keaktifan dan 

kemampuan komunikasi siswa meningkat dan siswa lebih berani, percaya diri 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

tindakan putaran ke I-III yang menunjukkan persentase aspek yang diteliti 

meningkat, diantaranya pada tindakan putaran ke III dengan rincian: 

keberanian untuk mengajukan pertanyaan sebanyak 25 siswa (69,44%), 

keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan sebanyak 23 siswa (63,89%), 

keaktifan siswa dalam mengerjakan soal latihan di depan kelas sebanyak 34 

siswa (89,77%). 

Penelitan lain yang dilakukan oleh Dewi (2010) menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang dikenai 

pembelajaran Cooperatif Script lebih besar dari rata-rata prestasi belajar 

siswa yang dekenai pembelajaran ketrampilan proses, hal ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan rata-rata sebesar 71,964>66,134. Penelitian lain dalam 

jurnal Setiawan (2008) yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan  

interaksi siswa dalam mengikuti pelajaran dan hasil belajar biologi, dengan 

nilai tiap siklus mengalami peningkatan yaitu dari 25% menjadi 72,5% untuk 

peningkatan kinerja siswa, sedangkan penguasaan konsep meningkat dari 

32,5% menjadi 89%. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Waqidatun (2009) yang menyimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran Take and Give dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran dalam upaya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam 

mengajukan pertanyaan, ide dan gagasan. Hal ini dapat dilihat dari rincian 

aspek yang diteliti, diantaranya; 1) Keantusiasan siswa untuk belajar dan 

mengerjakan tugas matematika di lihat pada putaran ke III sebesar 87,09%. 2) 

Perasaan senang siswa terhadap pelajaran metematika dan guru matematika 

dilihat pada putaran ke III sebesar 64,51%. 3) Tercapainyya target KKM 

siswa pada putaran ke III sebesar 83,87%. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan penelitian 

lain yang mendukung dapat diketahui bahwa strategi pembelajaran 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan hasil belajar 

siswa dan memacu siswa untuk aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena strategi pembelajaran tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa akan lebih aktif dan 

tidak selalu terpacu mendengarkan penjelasan guru atau pasif. Menurut 

Suyono dan Hariyanto (2011: 20) Strategi pembelajaran adalah rangkaian 

kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, 

pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan 

lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian (asesmen) agar 

pembelajaran lebih efektif dan efesien sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan menggunakan uji Mann-

Whitney untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dan keaktifan, diperoleh 

nilai signifikansi p-value lebih dari 0,05 (0,625 > 0,05), maka H0 diterima 

yang artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang diajar 

dengan strategi Cooperatif script dan Take and give, sedangkan hasil analisis 

perhitungan menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui perbedaan 

keaktifan belajar, diperoleh nilai signifikansi p-value lebih dari 0,05 (0,451 >  

0,05), maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan keaktifan 

antara kelas yang diajar dengan strategi Cooperatif script dan Take and Give. 
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Hal ini tidak sesuai dengan kedua hipotesis yang diharapkan yaitu terdapat 

perbedaan hasil belajar biologi dan keaktifan antara  siswa  yang  diajarkan 

melalui strategi pembelajaran Cooperatif Script dan Take and Give. 

Tidak terpenuhinya hipotesis yang diharapkan dimungkinkan karena 

ada faktor lain yang bukan merupakan variabel penelitian yang  tidak 

terkontrol ikut berpengaruh selama proses penelitian. Faktor tersebut 

diantaranya: 

1. Siswa belum bisa menyesuaikan diri dengan strategi pembelajaran aktif 

(Cooperatif Script dan Take and Give). Hal ini disebabkan siswa terbiasa 

dengan strategi pembelajaran konvensional, pembelajaran berpusat pada 

guru yang siap mentransferkan ilmunya kepada siswa, dan siswa 

cenderung pasif selama belajar.  

2. Terbatasnya kemampuan peneliti dalam membantu siswa yang 

mengalami kesulitan pada saat kegiatan pembelajaran dan 

mengendalikan suasana kelas yang gaduh. 

3. Ada beberapa jawaban siswa yang sama dan memiliki bobot nilai yang 

rendah dimungkinkan siswa bekerjasama dalam mengerjakan soal 

evaluasi pada pembelajaran. 

4. Jumlah soal diskusi pada kedua kelas eksperimen tidak sama sehingga 

menyebabkan ketidakselarasan sedangkan kemampuan masing-masing 

siswa dalam kelas tersebut heterogen dan berefek pada hasil evaluasi 

dalam pembelajaran. 

5. Siswa memberikan respon kurang positif terhadap peneliti yang bukan 

merupakan guru mereka sendiri. Siswa cenderung santai dan tidak serius 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh peneliti.  

6. Perbedaan jadwal alokasi waktu pembelajaran kedua kelas eksperimen. 

Kelas eksperimen I dilaksanakan pada hari selasa dengan alokasi 

waktu 3 x 40 menit tanpa ada jeda hari, sedangkan kelas eksperimen II 

dilaksanakan pada hari selasa dengan alokasi waktu 1 x 40 menit dan 

jum’at dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Karena perbedaan jadwal 

alokasi waktu pada pelajaran kedua kelas tersebut maka memungkinkan 
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ketidakfokusan siswa terhadap materi dan proses pembelajaran kurang 

maksimal terutama pada kelas eksperimen II.  

 

D. Simpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan: 

1. Tidak ada perbedaan hasil belajar biologi antara siswa yang diajar dengan 

strategi pembelajaran Cooperative Script dan strategi pembelajaran Take 

and Give. Hal ini didasarkan pada analisis data diperoleh nilai signifikansi 

p-value lebih dari 0,05 (0,625 > 0,05). 

2. Tidak ada perbedaan keaktifan antara siswa yang diajar dengan strategi 

pembelajaran Cooperative Script dan strategi pembelajaran Take and Give. 

Hal ini didasarkan pada analisis data diperoleh nilai signifikansi p-value 

lebih dari 0,05  (0,451 >  0,05). 
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