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ABSTRAK 

 

 

Penelititan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Metode 

Cooperative Script Terhadap Kemampuan Menganalisis Unsur Intrinsik Cerita 

Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 2 Jenggala Kecamatan Tanjung Tahun Ajaran  

2017/2018. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 2 Jenggala yang terdiri 

dari dua kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh dimana 

semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Pada kelompok eksperimen 

pembelajaran menerapkan metode pemberian Cooperative Script, sedangkan 

kelompok kontrol tanpa menerapkan metode Cooperative Script. Instrumen 

penelitian berupa soal pilihan ganda berjumlah 15 soal. Sebelum data dihitung, 

instrumen diuji cobakan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian dari uji 

normalitas dan homogenitas dari kedua kelompok diperoleh bahwa kelompok 

tersebut normal dan homogen, sehingga untuk pengujian hipotesis dapat digunakan 

uji t. Setelah dilakukan penelitian selama tiga kali pertemuan, dapat diketahui rata-

rata kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita kelompok eksperimen lebih 

tinggi dibanding rata-rata kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita kelompok 

control, dimana rata-rata untuk kelas eksperimen yaitu 77 dan rata-rata untuk kelas 

kontrol yaitu 68,17. Kemudian dilakukan perhitungan uji hipotesis terhadap selisih 

nilai pretest dan posttest, sehingga diperoleh thitung = 2,107 dan ttabel = 2,017, oleh 

karena thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pada penerapan metode Cooperative Script  memberikan pengaruh terhadap 

kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita pada siswa kela V SDN 2 Jenggala 

Kecamatan Tanjung Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 

 
Kata Kunci: Cooperative Script  dan kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to determine whether there is Influence Cooperative Script 

Method Against Ability to Analyze Intrinsic Elements Stories In Grade V 

Students elementary school grade 2 Jenggala District Tanjung Year 2017/2018. 

The population of this research is the students of class V 2 Jenggala School 

consisting of two classes. Sampling is done by a saturated sampling technique in 

which all members of the population are used as samples. In the experimental 

learning group apply the method of giving Cooperative Script, while the control 

group without applying the method Cooperative Script. The research instrument 

in the form of multiple choice questions amounted to 15 questions. Before the 

data is calculated, the instrument is tested first. Based on the results of the 

research of normality and homogeneity test of both groups obtained that the group 

is normal and homogeneous, so for testing the hypothesis can be used t test. After 

three rounds of research, it was found that the average ability to analyze the 

intrinsic elements of the experimental group story was higher than the average 

ability to analyze the intrinsic elements of the control group story, where the 

average for the experimental class was 77 and the mean for the control class is 

68.17. Then do the calculation of hypothesis test againts the difference between 

pretest and posttest values, so obtained t count = 2.107 and t table = 2.017, 

because t count > t table, so Ho rejected. Thus it can be concluded that the 

implementation of Cooperative Script method gives an influence on the ability to 

analyze the intrinsic elements of the story on students grade V 2 Jenggala school 

District Tanjung Year 2017/2018. 

 

Keywords: Cooperative Script and the ability to analyze the intrinsic elements of the story
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A. Pendahuluan 

 

 Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

diberikan pada jenjang sekolah dasar. Bahasa Indonesia memiliki peran 

penting sebagai alat komunikasi guna menunjang keberhasilan dalam 

pembelajaran di sekolah. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia ialah untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar sesuai etika yang berlaku baik secara lisan 

maupun tertulis. Bahasa Indonesia terdiri dari dua materi pokok yakni 

kebahasaan dan kesastraan, keduanya mendapatkan porsi yang sama dalam 

pembelajaran. Cerita adalah salah satu karya sastra yang dimasukkan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia SD, untuk memahami makna dari sebuah 

cerita maka perlu dilakukan analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik cerita 

tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada materi analisis 

unsur intrinsik cerita.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD Negeri 2 Jenggala 

Kecamatan Tanjung, tanggal 8 September 2017. Hasil ulangan mid semester 

siswa kelas 5 A menunjukkan sebanyak 59,09% yang masih belum 

memenuhi nilai KKM dari 22 siswa, sedangkan siswa kelas 5 B sebanyak 

52,17% dari 23 siswa harus mendapat perbaikan untuk memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), dimana nilai KKM dari mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu 67. Guru kelas sudah mencoba untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang tidak monoton seperti diskusi kelompok, namun 

pelaksanaanya masih kurang maksimal karena terbentur oleh beberapa 

kendala. Cooperative Script adalah metode belajar yang mengarahkan siswa 

untuk bekerja berpasangan kemudian menyampaikan secara lisan bagian-

bagian dari materi pelajaran kepada pasangannya masing-masing secara 

bergantian. Metode Cooperative Script ini sangat cocok diterapkan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam menganalisis unsur 

intrinsik cerita, karena metode ini akan melatih siswa untuk berpikir kritis, 

melatih keterampilan berbicara, kemampuan mendengar, ketelitian, 

kecermatan, serta keberanian siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik ingin meneliti adakah pengaruh metode 

Cooperative Script terhadap kemampuan anak dalam menganalisis unsur 

intrinsik cerita. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan peneliti yaitu “Adakah Pengaruh Metode 

Cooperative Script  Terhadap Kemampuan Menganalisis Unsur Intrinsik 

Cerita Pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 2 Jenggala Kecamatan Tanjung Tahun 

Ajaran 2017/2018?. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Metode 

Cooperative Script  Terhadap Kemampuan Menganalisis Unsur Intrinsik 

Cerita Pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 2 Jenggala Kecamatan Tanjung Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

Lingkup penelitian ini ialah siswa kelas V SDN 2 Jenggala Kecamatan 

Tanjung, dengan menerapkan metode Cooperative Script dalam pembelajaran 
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Bahasa Indonesia materi unsur intrinsik cerita. Aspek yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita. 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Alternatif 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Cooperative Script 

a. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa 

dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. 

b. Metode Cooperative Script ialah metode dimana siswa akan 

berpasangan dengan teman sebangkunya dan masing-masing 

individu dalam pasangan mengikhtisarkan materi yang diberikan.  

 

c. Prosedur Pelaksanaan Cooperative Script  

 Guru akan membagikan sebuah teks cerita. Masing masing 

siswa  akan menganalisis unsur intrinsik cerita kemudian membuat 

ringkasan cerita dengan memperhatikan unsur intrinsik yang telah 

dianalisis pada LKPD yang telah disediakan guru. Selanjutnya salah 

satu anggota dari setiap pasangan kelompoknya (pembicara) akan 

menjelaskan kembali hasil kerjanya. Anggota yang lain bertugas 

sebagai penyimak. Tugasnya adalah mengoreksi hal-hal yang kurang 

lengkap dari penjelasan yang telah disampaikan oleh pembicara. 

Kemudian kedua siswa tersebut akan bertukar peran dan 

melaksanakan tugas yang sama seperti sebelumnya sesuai peran 

masing-masing. 

2. Kemampuan Analisis Unsur Intrinsik Cerita 

a. Kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita dapat diartikan sebagai 

kemampuan menguraiakan unsur intrinsik cerita atau menelaah 

setiap unsur intrinsik cerita, sehingga diperoleh pemahaman 

mendalam mengenai keseluruhan makna cerita. 

b.  Cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau 

menjelaskan sesuatu. 

c.   Cerita dibedakan menjadi dua macam yakni, cerita fiksi dan cerita 

non fiksi. Cerita fiksi ialah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi 

atau khayalan pengarang, ciri-ciri cerita fiksi adalah bahasanya 

terurai, dapat memperluas dan menambah pengetahuan, dapat 

menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian dalam kehidupan, 

bahasanya lebih condong ke bahasa kiasan dan bersifat plastis yang 

artinya indag untuk menggugah perasaan pembaca, contohnya 

seperti cerita Si Kancil, Aladin, dll. Sedangkan Cerita non fiksi 

adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata, contohnya 

seperti sejarah, karangan ilmiah, dll. 
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3. Unsur Cerita 

a. Cerita terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur 

intrinsik, Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun cerita 

dari luar, seperti latar belakang atau keadaan sosial penulis. 

Sedangkan unsur intrinsik ialah unsur yang membangun cerita dari 

dalam. Penelitian ini hanya menekankan pada unsur intrinsik cerita. 

b. Unsur-unsur intrinsik cerita ialah: Tema adalah sesuatu yang 

menjadi dasar cerita. Tema selalu berkaitan dengan berbagai 

pengalaman kehidupan, seperti masalah cinta, kasih, rindu, takut, 

religius, dan sebagainya. Tokoh merupakan individu yang dipilih 

pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, Sedangkan 

penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan 

mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Alur merupakan 

urut-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. latar cerita 

adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi, termasuk di dalamnya 

tempat ruang yang diamati, waktu, hari, tahun, musim, atau periode 

sejarah. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang dari sebuah karya sastra. Sudut pandang merupakan cara 

atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk 

menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang 

membentuk cerita. 

 

4. Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

ada dua kelompok kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kedua 

kelmpok kelas ini mendapatkan perlakuan pembelajaran yang berbeda. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen berlangsung menggunakan metode 

pembelajaran Cooperative Script, Sedangkan pada kelas kontrol tidak 

menggunakan Metode pembelajaran Cooperative Script. Variabel yang 

diamati oleh penulis yaitu variabel kemampuan menganalisis unsur 

intrinsik cerita. Di akhir pembelajaran dibandingkan hasilnya yaitu ada 

atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. 

 Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis 

alternatif dalam penelitian ini : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

metode Coperative Script dengan kemampuan menganalisis unsur intrinsik 

cerita pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Jenggala Kecamatan Tanjung tahun 

ajaran 2017/2018. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali. Desain penelitian eksperimen yang digunakan yaitu Quasi 

Experimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design. Quasi 

Experimental Design artinya adanya kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen dalam penelitian, sedangkan tipe Nonequivalent Control 
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Group Design artinya peneliti akan melakukan pretest dan posttest. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SDN 2 Jenggala kecamatan Tanjung 

Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemilihan tempat penelitian tersebut 

karena SDN 2 Jenggala memiliki kelas 5 yang paralel. Kelas paralel 

tersebut menjadi pertimbangan utama karena diharapkan siswa memiliki 

kemampuan awal yang sama. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian 

yaitu di semester 2 tahun ajaran 2017/2018. Populsai dari penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 2 Jenggala kecamatan Tanjung, 

Lombok Utara yang berjumlah 45 siswa. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh dimana semua anggota 

populasi menjadi sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif, sehingga semua gejala yang diamati diukur dan 

diubah dalam bentuk nominal atau angka dan menggunakan teknik analisis 

statistik.  

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Tes  

Tes dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

analisis unsur intrinsik cerita siswa kelas 5. Tes dilaksanakan sebanyak 

dua kali, yaitu pretest pada kedua kelompok sebelum diberinya 

perlakuan pada kelompok eksperimen dan posttest pada kedua 

kelompok setelah diberinya perlakuan pada kelompok eksperimen. Tes 

yang digunakan berupa soal pilihan ganda berjumlah 15 soal. 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

guru serta siswa saat pembelajaran berlangsung. 

3. Dokumentasi  

Peneliti melaksanakan metode dokumentasi dengan cara menyelidiki 

sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber tidak tertulis. Dokumen 

tertulis berupa buku siswa, buku guru, catatan harian selama peneliti 

melakukan penelitian, peraturan-peraturan, dll. Sumber tidak tertulis 

berupa foto dan hasil-hasil elektronik lainnya. 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Tes 

 Soal tes ini berasal dari materi Bahasa Indonesia yaitu materi cerita 

dan unsur-unsur instrinsik. Soal-soal yang digunakan berupa pilihan 

ganda dengan empat alternatif jawaban soal. Pembuatan soal-soal 

pilihan ganda didasarkan pada kompetensi dasar yang dijabarkan ke 

dalam indikator, kemudian di uji validitas dan reliabilitasnya, soal yang 

dinyatakan valid dan reliabel digunakan untuk pretest dan posttest. 

instrumen penilaian soal tes: 

 Nilai :    Skor Perolehan  x  100 

       Skor Maksimal 
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2. Lembar Observasi 

Instrumen observasi yang digunakan adalah Numerical Rating Scale. 

Komponen Numerical Rating Scale adalah pernyataan tentang kualitas 

tertentu dari sesuatu yang diukur, yang diikuti oleh angka yang 

menunjukkan kualitas sesuatu yang diukur (Widoyoko, 2015. 110). 

Lembar observasi ini disusun untuk dijadikan bukti bahwa peneliti telah 

melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

metode Cooperative Script di kelas eksperimen dan tanpa menerapkan 

metode Cooperative Script di kelas kontrol. 

 

     Teknik Penskoran Instrumen Observasi:  

Lembar observasi pada kelas eksperimen dibuat berdasarkan prosedur 

pembelajaran metode Cooperative Script, sedangkan lembar observasi 

pada kelas kontrol tanpa menerapkan berdasarkan prosedur 

pembelajaran metode Cooperative Script. 

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa Pada Kelas 

Eksperimen 

1) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Banyak aspek yang diamati = 18 

Skor minimal= 18 

Skor maksimal setiap aspek yang diamati= 4 

Skor maksimal ideal (SMI)= 4 x 18= 72 

2) Menentukan Mean Ideal (Mi) 

Mi = 
 

 
 x (skor tertinggi + skor terendah) 

Mi = 
 

 
 x (72 + 18) 

Mi = 45 

3) Menentukan Simpangan Ideal (Si) 

SDi = 
 

 
 x (skor tertinggi - skor terendah) 

SDi = 
 

 
 x (72 - 18) 

SDi = 9 

4) Pedoman Penskoran Aktivitas Guru dan Siswa Pada Kelas 

Eksperimen 

Interval Skor Kategori 

≥  M  +  2 SD 63 - 72 Sangat baik 

M  + 1 SD   s/d <  M  +  2 SD 54 - 62 Baik 

M  -  1 SD   s/d <  M  +  1 SD 36 - 53 Cukup baik 

M  -  2 SD   s/d <  M   -  1 SD 27 - 35 Kurang baik 

                          <  M   -  2 SD 18 - 25 Tidak baik 
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b. Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa Pada Kelas 

Kontrol 

1) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Banyak aspek yang diamati = 16 

Skor minimal= 16 

Skor maksimal setiap aspek yang diamati= 4 

Skor maksimal ideal (SMI)= 4 x 16= 64 

2) Menentukan Mean Ideal (Mi) 

Mi = 
 

 
 x (skor tertinggi + skor terendah) 

Mi = 
 

 
 x (64 + 16) 

Mi = 40 

3) Menentukan Simpangan Ideal (Si) 

SDi = 
 

 
 x (skor tertinggi - skor terendah) 

SDi = 
 

 
 x (64 - 16) 

SDi = 8 

4) Pedoman Penskoran Aktivitas Guru Dan Siswa Pada Kelas 

Kontrol 

Interval Skor Kategori 

≥  M  +  2 SD 56 - 64 Sangat baik 

M  + 1 SD   s/d <  M  +  2 SD 48 - 55 Baik 

M  -  1 SD   s/d <  M  +  1 SD 32 - 47 Cukup baik 

M  -  2 SD   s/d <  M   -  1 SD 24 - 31 Kurang baik 

                          <  M   -  2 SD 16 - 23 Tidak baik 

 

(Widoyoko, 2015: 238) 

 

Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat 

dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur, dengan kata lain 

validitas berkaitan dengan “ketepatan” dengan alat ukur. Validitas 

konstrak untuk instrumen observasi diuji oleh Bapak Syaiful 

Musaddat, S.Pd., M.Pd. selaku ahli teori dan ibu Yursih, S.Pd, 

selaku ahli praktis. Sedangkan untuk instrumen tes diuji oleh Ibu 

Dra. Siti Rohana Hariana Intiana, M.Pd. Adapun untuk validitas isi, 

soal tes akan di uji pada siswa kelas 5 SDN 1 Jenggala. 

2. Uji Reliabilitas 

Alat ukur yang hasil pengukurannya bersifat tetap dikatakatan 

alat ukur tersebut mempunyai realibilitas yang baik. Dalam bidang 

pengukuran ada beraneka ragam istilah untuk menunjuk pada 

istilah reliabilitas, yaitu diantaranya ada yang menggunakan istilah 
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konsistensi, keajekan, ketetapan, kestabilan, dan keandalan. Pada 

penelitian ini, reliabilitas instrumen tes telah dihitung dan hasilnya 

adalah 0, 665. Itu berarti r hitung lebih besar dibandingkan dengan 

r tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,444. Maka 

instrumen dapat dikatakan reliabel dan berada di kriteria reliabilitas 

tinggi. 

D. Hasil Penelitian  

1. Data Hasil Aktivitas Belajar Kelas Eksperimen 

Pertemuan 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria Skor Kriteria 

Pertemuan 1 59 Baik 58 Baik 

Pertemuan 2 62 Baik 60 Baik 

Pertemuan 3 
69 

Sangat 

baik 
67 

Sangat 

baik 

   

Berdasarkan tabek diatas, dapat dilihat bahwa pada pertemuan I, II, dan III 

baik aktivitas guru maupun aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen 

secara berturut-turut memiliki kriteria baik, baik, dan sangat baik. 

 

2. Data Hasil Aktivitas Belajar Kelas Eksperimen 

Pertemuan 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria Skor Kriteria 

Pertemuan 1 53 Baik 53 Baik 

Pertemuan 2 55 Baik 54 Baik 

Pertemuan 3 
59 

Sangat 

baik 
60 

Sangat 

baik 

 

 Berdasarkan tabek diatas, dapat dilihat bahwa pada pertemuan I, II, dan III 

baik aktivitas guru maupun aktivitas belajar siswa pada kelas kontrol 

secara berturut-turut memiliki kriteria baik, baik, dan sangat baik. 

 

3. Data Hasil Menganalisis Unsur Intrinsik Cerita Siswa 

Kelompok 

Jumlah 

Siswa 

(N) 

Tes 
Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-

rata 

Eksperimen 22 
Pretest 66 20 48,13 

Posttest 100 53 77 

Kontrol  23 
Pretest 73 20 49,26 

Posttest 93 40 68,17 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan berupa penerapan metode Cooperative 

Script lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai kelas kontrol yang 
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tidak diberi perlakuan. Setelah mendapatkan data pretest maupun postest. 

Peneliti melakukan uji prasyarat agar dapat melakukan uji hipotesis. 

 

4. Hasil Uji Normalitas Data 

 a. Hasil Uji Normalitas Data Selisih Pretest-Posttest 

 

Kelas   
hitung   

tabel Kesimpulan  

Eksperimen  10,4671 11,07 Terdistribusi Normal 

Kontrol  9,4625 11,07 Terdistribusi Normal 

 

 

b. Uji Homogenitas Data Selisih Pretest dan Posttest 

    

Kelompok Fhitung Ftabel Uji Homogenitas 

Kontrol 
1,955     2,0587 Homogen 

Eksperimen 

 

 Data bersifat homogen pada taraf signifikansi 5%, dengan dk 

pembilang n1-1 (22-1=21) dan dk penyebut n2-1 (23-1=22).   

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan terhadap selisih nilai pretest dan posttest dengan 

menggunakan rumus polled varrian, Berdasarkan perhitungan yang 

telah dilakukan, dapat diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,107 > 2,017 

pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 

= 23 + 22 – 2 = 43. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu, 

jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

E. Pembahasan  

 Untuk membuktikan bahwa peneliti telah melakukan pembelajaran 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran metode Cooperative Script di 

kelas eksperimen dan tanpa menerapkan metode Cooperative Script di kelas 

kontrol, maka peneliti juga membuat lembar observasi dimana yang menjadi 

observer adalah guru Bahasa Indonesia. Adapun hasil observasi kelas 

eksperimen pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga berturut-turut berada 

pada kategori baik, baik, dan sangat baik, maka dapat dikatakan bahwa 

metode Cooperative Script telah dilakukan sesuai prosedur. Begitu pula 

dengan kelas kontrol, hasil observasi pada pertemuan pertama, kedua dan 

ketiga berturut-turut berada pada kategori baik, baik, dan sangat baik, 

sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran telah sesuai dengan RPP yang 

disusun tanpa menerapakan Cooperative Script.  

Selanjutnya peneliti menganalisis hipotesis dengan menggunakan 

rumus t-test polled varian seperti yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya. Adapun hasil thitung 2,107 sedangkan ttabel 2,017 pada taraf 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2. Sesuai dengan 
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kriteria pengujian hipotesis yaitu, jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

menganalisis unsur intrinsik cerita antara kelas eksperimen yang menerapkan 

metode pembelajaran Cooperative School dengan kelas kontrol yang tidak 

menerapkan metode Cooperative School.    

 

F. Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dipaparkan nilai thitung 

> ttabel, yaitu 2,107> 2,017. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

metode Cooperative Script terhadap kemampuan menganalisis unsur intrinsik 

cerita siswa kelas V SDN 2 Jenggala Kecamatan Tanjung tahun ajaran 

2017/2018. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan 

menganalisis unsur intrinsik cerita siswa kelas eksperimen sebelum diberikan 

perlakuan (pre-test) dengan nilai rata-rata 48,13, dan setelah diberikan 

perlakuan (post-test) nilai rata-ratanya adalah 77. Perbedaan peningkatan nilai 

rata-rata siswa kelas eksperimen dari pemberian pre-test sampai post-test yaitu 

sebesar 28,87. Sedangkan pada kelas kontrol peningkatan nilai rata-rata dari 

pemberian pre-test sampai post-test sebesar 18,35. Hal tersebut disebabkan 

karena siswa yang diberikan perlakuan penerapan metode Cooperative Script 

menjadi lebih kritis dan aktif dalam proses pembelajaran, dan dengan 

penerapan metode Cooperative Script siswa lebih mudah dalam menganalisis 

unsur intrinsik cerita karena siswa dilatih untuk lebih teliti, cermat dan berani 

dalam menyampaikan pendapat. 

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan hasil 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Guru 

 Guru hendaknya lebih berani dalam mencoba berbagai macam metode 

untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan namun 

tetap mampu mencapai tujuan pembelajaran, beragamnya metode 

pembelajaran yang diterapkan guru akan lebih memotivasi siswa untuk 

belajar sehingga materi akan mudah dimengerti oleh siswa. 

2. Bagi Sekolah 

  Sekolah hendaknya lebih terbuka atau banyak memberi 

kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, karena hasil 

penelitian yang dilakukan di sekolah dapat dijadikan acuan bagi guru-guru 

untuk berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. 

Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilakukan guru, secara 

tidak langsung guru akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas 

sekolah. 

.  
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