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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian efektivitas teknik 

pembelajaran cooperative script terhadap hasil belajar bahasa Indonesia peserta 

didik kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Gunungsari Tahun Pelajaran 

2017/2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Gunungsari yang 

berjumlah 221 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik sampling purposive dengan jumlah sampel 48 peserta didik. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan tes hasil belajar. 

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. Data angket dianalisis  menggunakan rumus SMI dengan 

perolehan nilai rata-rata sebesar 69,9 (baik). Data hasil belajar dianalisis 

menggunakan gain ternormalisasi, diperoleh gain sebesar 13,333 dengan nilai 

rata-rata pada kelas post-test (56,770) lebih tinggi dari pada nilai rata-rata kelas 

pre-test (43,437), sehingga pemerolehan gain score <g> ternormalisasi sebesar 

0,235 dalam keriteria rendah. Data yang diperoleh dari angket dan hasil belajar 

dianalisis menggunakan rumus korelasi pearson produck moment, diperoleh  thitung 

> ttabel (0,459 > 0,291) pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi teknik 

pembelajaran cooperative script efektif terhadap hasil belajar bahasa Indonesia 

peserta didik kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Gununsari  Tahun Pelajaran 

2017/2018 diterima. Penerapan teknik cooperative script  dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, oleh karena itu 

peneliti berharap kepada guru untuk menerapkan teknik cooperative script dalam 

pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

 
Kata Kunci: Teknik Pembelajaran Cooperative Script, Hasil Belajar Bahasa Indonesia 
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ABSTRACT 

 This study aims to investigate the effectiveness of Cooperative Script 

learning technique toward students’ learning achievement on Bahasa Indonesia at 

fourth graders of SDN Gugus III Gunungsari in academic year 2017/2018. The 

type of this research is evaluation research. The population of the study is all of 

fourth grade students in SDN Gugus III Gunungsari with total number of 

population is 221 students. Purposive sampling technique is conducted as the 

sampling technique with the total number of sample is 48 students.  In of 

collecting the data, questionnaire and learning achievement test were used and 

analyzed by descriptive statistical analysis and inferential statistic. The data of 

questionnaire were analyzed by using SMI model and the average score is 69,9 

(good). The data of learning achievement test were analyzed by conducting 

normalized gain, and the gain is 13,333 with the average score of post-test class is 

56,770 which is higher than the average score of pre-test class (43,437). Thus, the 

normalized gain score <g> is 0,235 at low criteria.  The data from questionnaire 

and  learning achievement test were analyzed by using Product Moment 

Correlation by Pearson. It is shown that tcount > ttable (0,459 > 0,291) with 

confidence level (95%). This means that null hypothesis (Ho) is rejected and 

alternative hypothesis (Ha) which says is there is significant effect of cooperative 

script learning technique toward students’ learning achievement on Bahasa 

Indonesia at fourth grade in SDN Gugus III Gunungsari in academic year 

2017/2018 is accepted. The implementation of cooperative script technique in 

Bahasa Indonesia teaching and learning process can improve students’ learning 

achievement. Therefore, the teachers are expected  to apply the cooperative script 

technique in learning process to optimize students’ of learning achievement. 
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A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada guru SDN 

gugus III Kecamatan Gunungsari, yang terdiri dari SDN 1 Midang, SDN 2 

Midang, SDN 3 Midang, SDN 1 Kekeri, dan SDN 2 Kekeri. Pembelajaran di 

Sekolah Dasar saat ini, masih menganggap peserta didik sebagai objek bukan 

sebagai subjek dalam pembelajaran. Dalam aktivitas pembelajaran guru lebih 

aktif dan peserta didik terkesan pasif. Permasalahan yang ditemukan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di gugus III adalah guru dan peserta didik 

masih menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

sasak, baik dalam menulis maupun bicara. Selain itu, masih banyak peserta 

didik yang tidak memahami sama sekali isi materi yang dipelajari. Terutama 

dalam menentukan pikiran pokok suatu teks bacaan dan memjawab soal 

berdasarkan teks yang tersedia. Sebagian besar tidak tuntas, karena tidak 

membaca dengan sungguh-sungguh, sehingga peserta didik tidak bisa 

menjawab dengan benar dan tentunya berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

Atas dasar kenyataan lapangan dan hasil tes yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka perlu diterapkan sebuah teknik  pembelajaran yang efektif untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal, yaitu dengan penerapan teknik 

pembelajaran cooperative script. Teknik pembelajaran cooperative script 

merupakan cara pembelajaran yang dilakukan berpasangan dan bergantian 

secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Teknik 

ini dapat dilakukan secara berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya, 

ada yang bertugas sebagai pembicara dan sebagai pendengar. Mengingat 

karakteristik peserta didik SD suka bekerja kelompok dalam belajar, sehingga 

teknik ini tepat digunakan pada kelas IV SD. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian evaluasi yang berjudul “Efekktivitas Teknik Pembelajaran 

Cooperative Script Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta Didik 

Kelas IV Di SDN Gugus III Kecamatan Gunungsari Tahun Pelajaran 

2017/2018”. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah apakah 

teknik pembelajaran cooperative script efektif terhadap hasil belajar bahasa 

Indonesia, yang dilihat dari segi proses pelaksanaan dan hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik setelah diberikannya perlakuan teknik cooperative 

script dalam pelajaran bahasa Indonesia. 

Adapun cara penyelesaiannya adalah dengan menerapkan langkah-

langkah pembelajaran cooperative script, yaitu: 1) Guru membagi siswa untuk 

berpasangan, (2) Guru membagikan wacana/materi kepada setiap siswa untuk 

dibaca dan membuat ringkasan, (3) Guru  dan  siswa  menetapkan  siapa  yang  

pertama  berperan  sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai 

pendengar, (4) Pembicara  membacakan  ringkasannya  selengkap  mungkin,  

dengan memasukkan  ide-ide  pokok  dalam  ringkasannya.  Sementara  

pendengar menyimak/mengoreksi/menunjukkan  ide-ide  pokok  yang  kurang 

lengkap  dan  membantu  mengingat/menghafal  ide-ide  pokok  dengan 

menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya, (5) Bertukar 

peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya, 



serta lakukan seperti di atas, (6) Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru, 

(7) Penutup (Suprijono, 2014:126-127). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan 

keterlaksanaan teknik pembelajaran cooperative script, mengetahui hasil 

belajar bahasa Indonesia peserta didik, serta mengetahui tingkat efektifitas 

teknik pembelajaran cooperative script terhadap hasil belajar bahasa Indonesia 

kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan Gunungsari Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teknik Cooperative Script 

Menurut Suprijono (2014:126),  “Cooperative script adalah teknik 

belajar  dimana  siswa  bekerja  berpasangan  dan  bergantian  peran  

sebagai pembaca  atau  pendengar  dalam  mengintisarikan  bagian-bagian  

yang dipelajari”. Dengan teknik ini, peserta didik dapat bekerja atau 

berpikir sendiri  tidak hanya mengandalkan  satu  peserta didik  saja  dalam  

kelompoknya. Karena  setiap  peserta didik dituntut  untuk  mengintisarikan  

materi  dan  mengungkapkan  pendapatnya secara langsung dengan 

patnernya. Pada pembelajaran cooperative script terjadi kesepakatan antara 

peserta didik tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi. Masalah yang 

dipecahkan bersama akan  disimpulkan  bersama.  Peran  guru  hanya  

sebagai  fasilitator  yang mengarahkan  peserta didik  untuk  mencapai  

tujuan  belajar. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara positif serta 

kemampuan yang dimiliki peserta didik dari suatu interaksi tindak belajar 

dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap 

dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan tersebut 

dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar bertujuan agar 

peserta didik mampu meningkatkan kemampuan berbahasa baik lisan 

maupun tulisan. Kemapuan berbahasa tersebut diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dan 

berkomuniaksi dengan orang lain baik secara lisan maupun secara tertulis. 

Penggunaan teknik Cooperative script dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada materi “menemukan pikiran pokok dalam teks dengan 

membaca sekilas”. Menurut  Darmadi, dkk (2008:47), “pikiran pokok 

merupakan ide pokok dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga 

gagasan pokok, yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf”. 

4. Teknik Pembelajaran Cooperative Script dan Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia 

Penggunaan teknik pembelajaran cooperative script, dapat 

memenuhi kompetensi dasar bahasa Indonesia yang mencakup: menyimak, 

berbicara, menulis, dan membaca untuk meningkatkan keterampilan 



berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis, sehingga dengan penerapan 

teknik cooperative script dapat meningkat pemahaman belajar peserta didik 

terhadap pelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai hasil belajar secara 

maksimal. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Zulkifly (2015), Thoriq Aziz (2015), dan Sohifatul Hayati 

(2015) yang menyatakan bahawa teknik pembelajaran cooperative script dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah salah satu yang 

mempengaruhi hasil belajar, yaitu guru. Guru seharusnya memiliki 

kemampuan dalam menentukan teknik yang digunakan dalam penyampaian 

materi pelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara-cara atau teknik menyajikan 

materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada 

diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Pemilihan teknik 

berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga pencapaian 

tujuan pembelajaran diperoleh secara optimal. Salah satu teknik yang dapat 

diterapkan adalah cooperative script. Teknik cooperative script adalah teknik 

belajar yang mana peserta didik belajar dalam kelompok kecil secara 

berpasangan yang memiliki kemampuan yang berbeda. Teknik ini juga 

membantu peserta didik untuk mampu mengembangkan berbagai pertanyaan 

dan mampu berpikir secara kritis dalam menyampaikan pikiran pokok isi 

bacaan.  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

Ho: Teknik pembelajaran cooperative script tidak efektif terhadap hasil belajar 

bahasa Indonesia peserta didik kelas IV di SDN Gugus III  Kecamatan 

Gunungsari Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Ha: Teknik pembelajaran cooperative script efektif terhadap hasil belajar 

bahasa Indonesia peserta didik kelas IV di SDN Gugus III  Kecamatan 

Gunungsari Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

penelitian evaluasi. Dalam penelitian ini ada tiga tahap penilaian evaluasi yang 

dilakukan, yaitu: (1) Antencendent (masukan), dengan memberikan tes awal 

(pre-test), yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik 

sebelum diajarkan materi dengan teknik pembelajaran cooperative script; (2) 

Tansaction (proses), yaitu penilaian pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan teknik cooperative script; (3) Outcome (hasil), dengan 

memberikan post-test  yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan akhir 

peserta didik setelah diberikan pembelajaran  dengan teknik cooperative script. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 48 peserta didik dari 221 

populasi. Teknik dan instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data, yaitu angket, tes hasil belajar, dan dokumentasi yang bersumber dari 

peserta didik langsung (data primer). Angket yang digunakan adalah angket 



tertutup yang berjumlah 20 item pernyataan, bertujuan untuk mengetahui 

gambaran keterlaksanaan teknik pembelajaran cooperative script, dengan 

analisis data menggunakan rumus SMI. 

Nilai = 
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐚𝐡

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐈𝐝𝐞𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎      

Tabel: 3.1 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Variabel 

Pedoman Konversi Interval Kategori 

                            ≥ M + 2 SD 84 -100 Sangat baik 

M + 1 SD s/d < M + 2 SD 67 - 83 Baik 

M – 1 SD s/d <  M + 1 SD 33 - 66 Cukup baik 

M – 2 SD s/d < M – 1 SD 16 - 32 Kurang baik 

                            < M – 2 SD 0 - 15 Tidak baik 

(Sudijono, 2013:318) 

Tes hasil belajar berbentuk soal pilihan ganda dengan jumlah 20 butir soal, 

yang diberikan pada pre-test dan post-test dengan analisis data menggunakan 

uji gain ternormalisasi. 

 

< 𝑔 > =
𝑀 𝑃𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑀 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑀𝐼 − 𝑀 𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 
Tabel: 3.2 Kriteria Interpretasi Gain Ternormalisasi 

Gain Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Medium/sedang 

g < 0,3 Rendah 

   Hake dalam (Tauhid, 2016) 

 

Sedangkan untuk mengetahui hubungan kausal (sebab-akibat) antara varibel X 

(teknik pembelajaran cooperative script) terhadap variabel Y (hasil belajar), 

dengan menguji hipotesis menggunakan uji korelasi pearson produck moment 

yang bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap efektivitas teknik 

cooperative script terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Adapun rumusnya: 

 

rxy =
n.(∑ 𝑋𝑌)− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛.∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}.{𝑛.∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
   

  
Tabel: 3.3  Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

(Riduwan, 2015:227) 

 



D. HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Angket Keterlaksanaan Teknik Pembelajaran Cooperative 

Script 

Tabel: 4.1 Analisis Pelaksanaan Teknik Pembelajaran Cooperative Script 

Indikator Des 

krip 

tor 

Skor ∑  

Skor 

Skor 

Pero 

lehan 

Kategori 

4 3 2 1 

1. Mengintisarikan 

materi 

5 240 189 66 84 579 60,31 Cukup 

baik 

2. Mengungkapkan 

pendapat terkait 

hasil ringkasan 

materi secara 

langsung dengan 

pasangannya 

(tugas pembicara) 

2 192 102 22 3 319 83,07 Baik 

3. Membuat 

kesepakatan 

bersama 

4 228 195 88 26 537 69,92 Baik 

4. Melakukan 

diskusi terkait 

materi yang 

sudah 

disampaikan 

4 264 210 82 15 571 74,34 Baik 

5. Menyampaikan 

pendapat dari ide-

ide pokok materi 

(tugas pendengar) 

2 100 78 46 22 246 64.06 Cukup 

baik 

6. Saling 

mengingatkan 

dari kesalahan 

konsep yang 

disampaikan 

1 40 63 20 7 130 67,70 Baik 

7. Membuat 

kesimpulan 

bersama 

2 168 108 20 8 304 79,16 Baik 

∑ 20 1232 945 344 165 2686 

SMI 3840 

Skor Perolehan 69,9 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa pada indikator 

pertama yang terdiri dari 5 item pernyataan dan indikator kelima yang 

terdiri dari 2 item pernyataan yang sudah diisi oleh 48 responden termasuk 

pada kategori cukup baik. Sedangkan pada indikator kedua, ketiga, 

keempat, keenam, dan ketujuh dengan jumlah 13 item pernyataan termasuk 

pada kategori baik. Sehingga nilai rata-rata yang diperoleh pada 20 item 

pernyataan angket keterlaksanaan teknik cooperative script  dari 48 peserta 

didik yaitu 69,9 yang termasuk dalam kategori baik, 

 

 



2. Deskripsi Hasil Belajar Peserta Didik 

Tabel: 4.2 Hasil Uji Gain Ternormalisasi 

Kelas Tes Skor 

ideal 

Skor 

min 

Skor 

mak 

Mean/ 

rata-

rata 

Gain/ 

pening- 

<g> 

katan indeks 

IV Pre-test 100 10 75 43,437 13.333 0.235 

Post-test 100 15 85 56,770 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas,  dapat di interpretasikan dalam grafik 

yang ditunjukan pada gambar 4.1 di bawah ini. 

 

 
   Gambar: 4.1 Diagram Batang Gain Ternormalisasi 

 

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan “teknik pembelajaran cooperative script” dapat meningkatkan 

hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik secara signifikan ditandai oleh 

gain sebesar 13,333 dengan nilai rata-rata post-test (56,770) lebih tinggi dari 

pada pre-test (43,437). Perolehan gain score <g> ternormalisasi sebesar 

0,235 dalam kriteria rendah. 

 

3. Deskripsi  Efektivitas Teknik Cooperative Script Terhadap Hasil 

Belajar Bahasa Indonesia 

 
Tabel: 4.6 Analisis Korelasi Teknik Pembelajaran Cooperative Script (X) Terhadap 

Hasil Belajar (Y) 

No Nama Inisial X Y X² Y² XY 

∑ 48 3358,75 2725 237248,4375 170475 193400 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji korelasi pearson 

product moment dengan df = 46 serta taraf signifikansi = 5%, bahwa Ho 

yang diajukan ditolak dan sebaliknaya Ha atau hipotesis alternatf diterima. 
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Hal ini ditunjukan dari hasil rhitung sebesar 0,459 lebih besar dari rtabel sebesar 

0,291. Selanjutnya berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi nilai r 

diketahui jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,459, maka tingkat hubungan 

teknik pembelajaran cooperative script dengan hasil belajar peserta didik 

dalam kategori cukup. Oleh karena itu, teknik pembelajaran cooperative 

script efektif terhadap hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik kelas IV 

di SDN Gugus III Kecamatan Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018. 

 

E. PEMBAHASAN 

1. Analisis Pelaksanaan Teknik Pembelajaran Cooperative Script 

Berdasarkan hasil analisis angket dari 48 responden, menunjukkan 

bahwa dari ketujuh indikator tersebut memperoleh nilai rata-rata sebasar 

69,9 pada kategori baik, tetapi pada indikator pertama dan indikator kelima 

masih dalam kategori cukup baik. Hal ini disebabkan oleh: 

a. Masih banyak peserta didik yang tidak mengetahui apa maksud dari 

ringkasan. 

b. Ketika membuat ringkasan, peserta didik tidak membaca semua materi 

dengan sungguh-sungguh, dikarenakan peserta didik malas membaca. 

Sehingga berpengaruh terhadap kelengkapan isi ringkasan yang dibuat. 

c. Ketika peserta didiik bertugas sebagai pendengar, peserta didik tidak 

berani menyampaikan pendapatnya mengenai ringkasan yang telah 

dibuat oleh temannya, dikarenakan takut salah. 

Ketiga hal tersebut, sesuai dengan pendapat Huda (2016:215) 

mengenai kelamahan teknik pembelajaran cooperative script, yaitu 

ketakutan beberapa peserta didik untuk mengeluarkan ide karena akan 

dinilai oleh teman dalam kelompoknya, dan ketidakmampuan semua peserta 

didik untuk menerapkan teknik ini, sehingga banyak waktu yang tersita 

untuk menjelaskan mengenai teknik pemmbelajaran cooperative script 

 

2. Analisis Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta Didik 

Perolehan hasil belajar peserta didik pada pre-test dan post-test 

terdapat  peningkatan.  Diperoleh gain (peningkatan) sebesar 13,333, pada  

hasil  post-test  memiliki  rata- rata sebesar (56,770)  lebih tinggi dari  pada 

nilai rata- rata pre-test sebesar (43,437).  Peningkatan hasil belajar tersebut 

membuktikan bahwa teknik pembelajaran cooperative script terlaksana 

dengan baik, sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik meningkat. 

Uraian ini, sesuai dengan pendapat Susanto (2015:54) yang mengemukakan 

bahwa proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

masukan merata dan menghasilkan outpot atau hasil belajar yang bermutu 

tinggi.  

Perolehan gain  score  <g> ternormalisasi  sebesar 0,235 dalam  

kriteria rendah. Rendahnya peningkatan hasil belajar yang diperoleh peserta 

didik dipengaruhi oleh kemampuan berfikir dan tingkat intelektual masing-

masing peserta didik. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya 

dalam keterampilan membaca peserta didik harusnya mempunyai berbagai 

strategi membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka 



mengkontruksi makna dan menemukan jawaban dalam bacaan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Klien dalam Musaddat (2015:25) yang menyatakan 

bahwa membaca merupakan suatu proses, strategi, dan interaktif. 

 

3. Analisis Efektivitas Teknik Cooperative Script Terhadap Hasil Belajar 

Bahasa Indonesia 

Teknik pembelajaran cooperative script menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar bahasa 

Indonesia, yang dibuktikan pada hasil analisis data dengan menggunakan uji 

korelasi product pearson moment dengan df = 46 serta taraf signifikansi = 

5%,  bahwa hipotesis nihil (Ho) yang diajukan ditolak dan sebaliknya 

hipotesis alternatf (Ha) diterima. Hal ini ditunjukan dari hasil rhitung sebesar 

0,459 lebih besar dari rtabel sebesar 0,291. Selanjutnya berdasarkan kriteria 

interpretasi koefisien korelasi nilai r diketahui jika nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,459, maka tingkat hubungan teknik pembelajaran cooperative 

script dengan hasil belajar peserta didik dalam kategori cukup. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa teknik pembelajaran cooperative script 

mempunyai kontrubusi efektif terhadap hasil belajar bahasa Indonesia 

sebesar 21,06 % dan sisanya bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya 

faktor internal  dan faktor eksternal yaitu kesiapan peserta didik, minat 

belajar, motivasi belajar, tingkah laku, dan intelektual peserta didik. 

 

F. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat di simpulkan 

bahwa teknik pembelajaran cooperative script efektif terhadap hasil belajar 

bahasa Indonesia peserta didik kelas IV di SDN Gugus III Kecamatan 

Gunungsari Tahun Pelajaran 2017/2018. Dilihat dari segi proses pelaksanaan 

teknik pembelajaran cooperative script memperoleh nilai rata-rata sebesar 

69,9 (baik), peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia sebesar 13,333 

(rendah), serta terdapat hubungan yang signifikan antara teknik pembelajaran 

cooperative script dan  hasil belajar bahasa Indonesia. Hal tersebut ditunjukan 

dari hasil rhitung sebesar 0,459 lebih besar dari rtabel sebesar 0,291.   

Adapun saran-saran yang dapat peniliti sampaikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Guru disarankan menerapkan teknik pembelajaran cooperative script pada 

pembelajaran materi tertentu yang sesuai dengan karakeristik teknik 

cooperative script, seperti: pembelajaran yang memungkinkan untuk 

bekerja sama secara berpasangan dan cangkupan materi yang dapat dibuat 

ringkasan, agar tujuan pembelajaran dapat  tercapai dengan maksimal dan 

terlaksana dengan optimal. 

2. Sekolah semestinya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru 

menyediakan berbagai teknik mengajar untuk berinovasi dan 

berkreativitas dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya dengan 

menerapkan teknik pembelajaran cooperative script untuk melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam menerima materi yang tentunya akan 



berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh, sehingga dapat 

berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

3. Bagi peneliti lain, lebih cermat dalam membaca skripsi ini agar 

menemukan dan menutupi kekurangan penelitian yang telah peneliti 

lakukan. 
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