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ABSTRAK
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MENGGUNAKAN MODEL

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE SCRIPT DAN
PERMAINAN LINGKARAN ILMU SISWA KELAS V SDN 2 MATARAM

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Nama : Luh Peni Beuti
Nim : E1E213109

Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Jurusan Ilmu Pendidikan,  FKIP Universitas Matarm

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam
belajar IPS  yang disebabkan kurang antusias siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran IPS. Guru tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariasi.
Kolaborasi Model pembelajaran Kooperatif tipe cooperative script dan Permainan
lingkaran ilmu dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 2
Mataram Tahun pelajaran 2017/2018?. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
cooperative script dan permainan lingkaran ilmu pada siswa kelas V SDN 2
Mataram.Kooperatif tipe cooperative script dan permainan lingkaran ilmu adalah
model pembelajaran yang merangsang siswa untuk lebih antusia dalam belajar.
Penelitian ini merupakan penelitianTindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 2
siklus, setiap siklusnya terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi-evaluasi, dan refleksi. Hasil penelitian siklus 1 menunjukkan
presentasi aktivitas guru 70 berkategori baik dan siswa 55,5 berkategori cukup
aktif dengan hasil rata-rata belajar siswa 78,40 dan presentase ketuntasan 68,18%.
Siklus II menunjukkan aktivitas guru presentasi skor 78 berkategori baik dan
aktivitas siswa 76,5 berkategori aktif, presentase ketuntasan mencapai 86,36%
dengan rata-rata hasil belajar 80,79. Berdasarkan data observasi tersebut
disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
cooperative script dan permainan lingkaran ilmu dapat meningkatkan hasil belajar
IPS pada siswa kelas V SDN 2 Mataram Tahun pelajaran 2017/2018.

Kata-kata kunci: Model kooperatif tipe Cooperative script dan Permainan
Lingkaran ilmu, Hasil Belajar IPS
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ABSTRACT
Make-Up Of Result Learn To Social Sciences Use Model Study Of Co-

Operative Type Of Cooperative Script And Game Of Science Circle  Of Class
V Student SDN 2 Mataram School Year 2017 / 2018.

Name : Luh Peni Beuti
NIM : E1E213109

Teacher Education Courses Elementary Schools
Departament of Science Education, FKIP Mataram University

This research is motivated by the low ability of student in social Science
Learnig which caused enthusiastic student in following process study of social
science. Teacher not use study model which vary. The Kolaborasi Model study of
Co-Operative type of cooperative script and Game of science circle can improve
result learn social science class student of V SDN 2 Mataram School year 2017 /
2018?.Target of this research is to improve result learn Social Science use model
study of co-operative type of cooperative script and game of science circle in class
student of V SDN 2 Mataram. Co-Operative Type of cooperative script and game
of science circle is study model whichis student stimulate to be more enthusiastic
in learning. This research is classroom action research which  executed in 2 cycle,
Every its cycle consist of four step that is planning, execution of action, observasi-
evaluasi, and refleksi. Result of research of cycle 1 showing activity presentation
learn 70 categorize student and goodness 55,5 categorize active enough with
result of mean learn student 78,40 and complete presentase 68,18%. Cycle of II
show activity learn score presentation 78 categorize student activity and goodness
76,5 categorize actively, complete presentase reach 86,36% with mean result of
learning 80,79. Pursuant to the data concluded that by using model study of type
co-operative of cooperative script and game of science circle can improve result
learn Social Science in class student of V SDN 2 Mataram School year 2017 /
2018.

Keywords :Model Co-Operative type of Cooperative script and game of science
cirle, Result of Learning social science
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A. Pendahuluan
Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pendidikan selanjutnya dan

pendidikan nasional, maka dari itu aset suatu bangsa tidak hanya terletak pada
sumber daya alam  yang melimpah, akan tetapi terletak pada sumber
daya manusia yang berkualitas. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
merupakan tugas besar dan memerlukan waktu yang panjang.Mata pelajaran IPS
sebagai bidang pendidikan, tidak hanya membekali peserta didik dengan
pengetahuan sosial, melainkan lebih jauh daripada itu berupaya membina dan
mengembangkan peserta didik menjadi SDM Indonesia yang berketerampilan
sosial dan intelektual sebagai warga negara yang memiliki perhatian serta
kepedulian sosial yang bertanggung jawab merealisasikan tujuan nasional.

Mata pelajaran IPS yang sistematis sangat diharapkan dapat memberikan
pengalaman serta pemahaman yang luas pada peserta didik untuk lebih dewasa
pada saat menghadapi kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diketahui, IPS
adalah itegrasi dari berbagai disiplin ilmu maka untuk memahaminya secara utuh
hendaknya seluruh komponen dalam mempelajari IPS tersebut juga dipersiapkan
dengan baik dan utuh juga. Komponen-komponen tersebut antara lain kemampuan
guru dalam mengelola kelas dengan memilih model pembelajaran yang menarik
minat siswa untuk belajar, kesiapan siswa, ketersedian alat dan media. Sarana
yang kondusif dan lain-lain yang nantinya akan meluluskan siswa yang tidak
hanyak memiliki tingkat kemampuan yang tinggi tetapi diimbangi dengan
karakter dan mentalitas yang baik.

Namun, kenyataan yang terjadi di SDN 2 Mataram berdasarkan hasil
observasi yang diperoleh dari guru wali kelas V di SDN 2 Mataram Bapak Doni
Tri Agus Mahardika, S.Pd  hasil nilai murni rapot dari 44 jumlah siswa masih
banyak siswa yang  belum memenuhi KKM.  Nilai tertinggi yang diperoleh siswa
adalah  96 nilai terendah  42 pada mata pelajaran IPS. Dari 44 siswa hanya 44%
orang siswa yang tuntas, 56% siswa yang lainnya masih mendapat nilai dibawah
KKM 80.

Rendahnya hasil belajar siswa kelas V tersebut disebabkan oleh beberapa
hal, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa belum maksimal yang diharapkan.
Penyebabnya itu antara lain: anak-anak yang  kurang antusias dalam belajar
karena guru tidak menggunakan model pembelajaran  yang bervariasi untuk
menyampaikan materi pembelajaran IPS sehingga penyerapan materi dari guru
untuk siswa kurang maksimal, Materi IPS sangat luas dan memerlukan
pemahaman yang tinggi terutama pada materi “Kenampakan Alam dan Buatan
serta Pembagian Waktu di Indonesia”. Tingkat kemampuan intelektual anak yang
masih rendah dilihat dari banyaknya siswa yang tidak memenuhi nilai KKM 80.

Dari semua penyebab masalah tersebut, penyebab yang perlu dibenahi
adalah model belajar yang sering digunakan oleh guru dalam penyampaian materi
pembelajaran IPS tersebut. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia
yang berkualitas diperlukan strategi pembelajaran yang diharapkan mampu
memperbaiki sistem pendidikan yang berlangsung selama ini. Salah satu tolak
ukur keberhasilan guru adalah bila dalam belajar siswa mencapai hasil yang
optimal. Keberhasilan dalam belajar ditentukan dengan hasil belajar yang
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meningkat, sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola
proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian diatas  dari masalah yang dihadapi oleh  guru kelasnya
maka penelitian menerapkan pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Script dan
Permainan Lingkaran ilmu dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa /siswi
SDN 2 Mataram. Dimana model pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative
Script dan permainan lingkaran ilmu dirasa sebagai alternatif  yang pas untuk
meningkatkan hasil belajar dan sikap anak yang acuh tak acuh dalam memahami
materi serta meningkatkan keterampilan siswa dalam belajar IPS  siswa SDN 2
Mataram

A. Tinjauan Pustaka
Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Model pembelajaran kooperatif tipe cooperative script

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berdasarkan pada aktivitas
kelompok-kelompok siswa untuk memahami materi pembelajaran lebih lanjut.
Di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang
berjumlah 2-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa
lebih bergairah dalam belajar. Menurut LambiotteCooperative Script adalah
salah satu strategi pembelajaran dimana siswa bekerja sama secara
berpasangan dan bergantian secara lisan  dalam mengikhtisarikan bagian-
bagian materi yang di pelajari (dalam Huda, 2014: 213). Strategi ini
ditunjukkan untuk membantu siswa berpikir secara sistematis dan
berkonsentrasi pada materi pelajaran.
a.Kelebihan dan kekurangan serta langkah-langkah pembelajaran kooperatif

tipe cooperative script sebagai berikut :
a) Kelebihan model pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Script

1) Dapat menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru, daya berpikir kritis,
serta mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal
baru diyakini benar,

2) Mengajarkan siswa untuk percaya pada guru dan lebih percaya lagi
kepada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencariinformasi dari
sumber lain, dan belajar dari siswa lain

3) Mendorong siswa untuk berlatih memecahkan masalah dengan
mengungkapkan idenya secara verbal danmembandingkan ide siswa
dengan ide temannya,

4) Membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa
yang kurang pintar serta menerima perbedaan yang ada,

5) Memotivasi siswa yang kurang pandai agar mampu mengukapkan
pemikirannya,

6) Memudahkan siswa berdiskusi dan melakukan interaksi sosial,
7) Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.

b) Kekurangan model pembelajaran Kooperatif Cooperative Script

1) Ketakutan beberapa siswa untuk mengeluarkan ide karena akan
dinilai oleh teman dalam kelompoknya,
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2) Ketidakmampuan semua siswa untuk menerapkan strategi ini,
sehingga banyak waktu yang akan tersita untuk menjelaskan
mengenai model pembelajaran ini,

3) Keharusan guru untuk melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap
tugas siswa untuk menghitung hasil prestasi kelompok, dan ini bukan
tugas sebentar,

4) Kesulitan membantu kelompok yang solid dan dapat bekerja sama
dengan baik,

5) Kesulitan menilai siswa sebagai individu karena mereka berada
dalam kelompok

c. Langkah-langkah pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Script
1) Guru membagi siswa untuk berpasang-pasangan.
2) Guru membagikan siswa wacana/materi tiap kelompok untuk dibaca

dan membuat ringkasan.
3) Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
4) Pembicara membaca ringkasannya selengkap mungkin dengan

memasukkan ide-ide  pokok dalam ringkasannya.Sementara pendengar
melakukan hal sebagai berikut :
a) Menyimak/mengoreksi/ menunjukkan ide-ide pokok yang kurang

lengkap.
b) Membantu mengingat/menghafal ide-ide pokok dengan

menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainya.
5) Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar

dan sebaliknya. Serta lakukan seperti diatas.
6) Kesimpulan guru.

2. Permainan Lingkaran ilmu
Permainan lingkaran ilmu adalah sebuah permainan  yang dirancang untuk

meningkatkan kreativitas, spirit, untuk mengingat kembali pelajaran ,dan
menghilangkan kebosanan siswa.

1. Menurut Ayu (2014:165) prosedur Permainan Lingkaran Ilmu sebagai
Berikut:
1) Tujuan permainan lingkaran ilmu

a) Meningkatkan kreativitas para siswa
b) Membuat siswa betah di dalam kelas
c) Menghadirkan spirit agar siswa terus belajar
d) Sebagai sarana untuk meningkatkan kembali materi pelajaran

yang telah diajarkan
2) Waktu yang diperlukan dalam permainan lingkaran ilmutidak

terbatas
3) Sikap Permainan Lingkaran Ilmu perorangan
4) Bahan yang harus dipersiapkan  dalam Permainan Lingkaran Ilmu

sebagai berikut:Spidol, LKS,Doubel tape,Bolpoin.
5) Langkah-langkah Permainan Lingkaran Ilmu, sebagai berikut:

a) Bagikan kertas HVS, double tape, dan spidol atau bolpoin
kepada setiap siswa.
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b) Mintalah kepada semua siswa untuk berdiri membentuk
lingkaran.

c) Mintalah kepada setiap siswa untuk menempelkan kertas
tersebut pada punggung temannya.

d) Mintalah kepada setiap siswa untuk menulis kesimpulan materi
pelajaran yang telah dipelajari di punggung siswa lain yang
berada di depannya.

e) Diskusikan segala sesuatu yang telah ditulis oleh setiap siswa.
f) Kumpulkan kertas yang berada di punggung masing-masing

siswa, kemudian bacalah tulisan yang ada dalam kertas tersebut.
g) Perbaikilah jika terdapat kesalahan terhadap kesimpulan materi

pembelajaran itu.
h) Bersikaplah objektif sehingga permainan ini dapat berjalan dari

awal sampai akhir dengan semestinya.
i) Rayakan proses belajar mengajar ini dengan ucapan yang dapat

menghadirkan semangat dalam diri siswa.
3. Langkah-langkah kolaborasi model pembelajaran Koopersatif Tipe

Cooperative Script Dan Permainan Lingkaran Ilmu.(2,4,6,8) langkah
Permainan Lingkaran Ilmu (Ayu, 2014: 165) dan (1,3,5,7) langkah model
pembelajaran (Huda, 2014: 213) sebagai berikut :

1) Guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok untuk berpasang-
pasangan(Cooperative Script 1),

2) Bagikan kertas HVS, double tape, dan spidol atau bolpoin kepada setiap
siswa  (Permainan Lingkaran Ilmu1).

3) Guru membagikan siswa wacana/materi tiap kelompok untuk dibaca dan
membuat ringkasan (Cooperative Script2).

4) Mintalah ringkas materi yang sudah ditulis, tempel dipunggung siswa
kelompoknya(Permainan Lingkaran Ilmu 2).

5) Guru dan siswa menetapkan siapa yang berperan sebagai pendengar dan
siapa yang berperan sebagai pembicara (Cooperative Script 3).
a) Sebagai pendengar akan menulis kesimpulan dari materi yang sudah

dibaca dari punggung temannya.
b) Sebagai pembicara akan membacakan hasil ringkasan materi dari

punggung temannya.
6) Kumpulkan kertas yang berada di punggung masing-masing siswa

(Permainan Lingkaran Ilmu).
7) Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru (Cooperative Script).
8) Rayakan proses belajar mengajar ini dengan ucapan yang dapat

menghadirkan semangat dalam diri siswa(Permainan Lingkaran Ilmu).
4. Hasil belajar IPS

Hasil Belajar adalah hasil yang telah dicapai siswa dengan bekerja keras,
ulet, tekun, sehingga dapat memberikan kepuasan dan pemenuhan hasrat ingin
tahu siswa. Berdasarkan pendapat Bloom diatas bahwa hasil
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belajar adalah hasil belajar yang mencakup kemampuan kognitif,afektif, dan
psikomotorik yang dimiliki siswa setelah proses belajar mengajar.

Menurut Bloom (Sudjana, 2005:23) segala upaya yang menyangkut
aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif
berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk didalamnya
kemampuan menghapal, memahami, mengaplikasi, menganalisis,
mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi.

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan perwujudan dari suatu
pendekatan inter-disiplin (intedisciplinary appoach) dari pembelajaran ilmu-
ilmu sosial (social-sciences). IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang
ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu
politik, psikologi sosial dan sebagainya.

IPS adalah  salah satu mata pelajaran yang diberikan disekolah mulai
sekolah dasar sampai sekolah menengah dengan menyajikan materi yang
mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang
berkaitan dengan isu-isu sosial. Menurut Sapriya pada jenjang  sekolah
dasar, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan
terpadu (integrated), artinya materi pembelajaran dikembangkan dan
disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu
pada aspek kehidupan nyata (Ifactual/real) peserta didik sesuai dengan
karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap
dan berperilaku (Ahmad susanto, 2016: 159).

Jadi hasil belajar IPS dalam ranah kognitif adalah  kemampuan siswa
sejauh mana dapat memahami materi IPS “Kenampakan Alam dan Buatan
dan Pembagian Waktu Wilayah Indonesia” yang telah dilalui dalam proses
belajar mengajar.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN 2 Mataram Jln Pejanggik

No. 41 Pajang Barat Kota Mataram adapun waktu pelaksanaan penelitian
adalah sebagai berikut:Siklus I dilaksanakan pada tanggal 12 September
2017, 13 September 2017,dan 20 September 2017 kemudian di lanjutkan
Siklus II dilaksanakan pada tanggal 4, 17 dan  18 oktober 2017. Adapun
yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas V  SDN 2 Mataram
yang berjumlah  44 orang yang terdiri dari 20 orang siswa laki-laki dan 24
orang siswa perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah guru kelas
VSDN 2 Mataramyakni Doni Triagus Mahardika S.Pd dan Ni Putu Dhea Ayu
Lestari S.Pd.

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel
tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar IPS dalam
penelitian ini adalah nilai siswa kelas V SDN 2 Mataram yang di peroleh
setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran IPS pada materi Perjuangan
Kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu wilayah Indonesia”
dengan model kooperatif tipe cooperative script dan permainan lingkaran
ilmu. Definisi operasional variabel tindakan yaitu Modelkooperatif tipe
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cooperative script dan permainan lingkaran ilmuadalah model pembelajaran
kolaborasi dari model pembelajaran kooperatif tipe cooperative script dan
permainan lingkaran ilmu dimana setiap individu siswa mempunyai tanggung
jawab untuk  tugas menyampaikan materi pembelajaran yang  dilaksanakan di
Kelas V SDN 2 Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018.Secara garis besar, peneliti
perlu mengenal adanya empat komponen penting yang selalu ada pada setiap
siklus, dan menjadi ciri khas penelitian tindakan, yaituperencanaan, tindakan,
evaluasi, dan refleksi.Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan minimal dalam 2 siklus. Dimana pada
setiap siklus meliputi empat tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, tahap pengamatan/ evaluasi, dan tahap refleksi. Pelaksanaan Siklus I
terdiri dari 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 × 35 menit dan Pelaksanaan
Siklus II terdiri dari 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 2 ×
35 menit Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Sumber Data dan Jenis Data, dalam penelitian ini berasal dari hasil belajar
siswa kelas V semester genap dengan jumlah 44 orang, serta guru yang
dalam hal ini yang bertindak sebagai peneliti, yaitu aktivitas guru.

2. Metode Pengumpulan Data
a. Tes yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah tesobjektif

untuk mengukur hasil belajar siswa.
b. Observasi, Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah lembar observasi berupa aktivitas. Aktivitas yang dimaksud
adalah aktivitas siswa dan guru selama proses belajar
mengajarInstrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:
lembar observasi, lembar tes, lembar dokumentasi

3. Metode analisis data yang digunakan sebagai berikut:
1) Menghitung Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran

a. Data Aktivitas guru dan siswa
Penilaian aktivitas guru dan siwa diperoleh dari hasil

observasi langsung. Penilaian ini dilakukan ketika sedang belajar,
di observasi secara langsung oleh observer. Adapun teknik
penilaian untuk aktivitas belajar siswa terdiri dari 7 indikator,
setiap indikator  terdiri dari 3 deskriptor dan  mempunyai skala 4.
Penskoran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Skor 1 diberikan jika x≤ 25% melakukan deskriptor yang

dimaksud.
2) Skor 2 diberikan jika 26%≤x≤50% melakukan deskriptor

yang dimaksud.
3) Skor 3 diberikan jika 51%≤x≤74% melakukan deskriptor

yang dimaksud.
4) Skor 4 diberikan jika x≥75% melakukan deskriptor yang

dimaksud.

Data aktivitas belajar siswa dan guru di atas dianalisis dengan cara
sebagai berikut:
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Untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan
pembelajaran, maka data hasil observasi diolah menggunakan MI
(Mean Ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal)
1) Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi)

Mentukan Skor Maksimal Ideal (SMi), yaitu skor yang
mungkin dicapai jika semua item dapat tercapai.
Banyaknya indikator = 7
Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3
Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4
Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1

Jadi Skor Maksimal Ideal = banyaknya indikator x
banyaknya deskriptor setiap indikator x skor maksimal tiap
deskriptor = 7 x 3 x 4 x 1= 84.

Sedangkan skor minimal seluruh indikator =
banyaknya indikator x banyaknya deskriptor tiap indikator x
skor minimal tiap deskriptor = 7 x 3 x 1 = 21

2) Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal
(SDi) dengan rumus.
Rumus : Mi    = ½ Skor maklsimal + skor minimal

= (84 + 21)

= x(105)

SDi  = ⅓  (skor maksimal – skorminimal)
=⅓ (84-21)

=⅓ x (63)
= 21

3) Menentukan Kriteria Aktivitas Guru dan Siswa
Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan
aktivitas siswa dijabarkan pada tabel berikut ini

Tabel 1. Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Belajar Guru dan Siswa
Berdasarkan Skor Standar

Interval Interval Skor Kategori

Mi +  x ≥ Mi + 1,5 SDi X ≥ 84 Sangat aktif
Mi + Mi+0,5 SDi ≤ X < Mi +1,5 SDi 63 ≤ X <84 Aktif
Mi – Mi-0,5 SDi ≤ X < Mi + 0,5 SDi 42 ≤ X <63 Cukup aktif
Mi – Mi-1,5 SDi ≤ X < Mi – 0,5 SDi 21 ≤ X <42 Kurang aktif
Mi – x < Mi – 1,5 SDi X ≤ 21 Sangat kurang

aktif

Nurkencana dkk,1990:103)
Keterangan:

X = Jumlah skor aktivitas siswa
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2) Data Hasil Belajar
a. Ketuntasan Individu

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas
secara individual apabila mampu memperoleh nilai sama atau
lebih dari KKM yang telah ditetapkan. Nilai akhir individual per-
siswa ditwntukan oleh rumus sebagai berikut:

NILAI= X 100

b. Menghitung nilai rata-rata

M=
Keterangan : M= Mean

X = Skor
N = Jumlah Individu

(Sulistyorini, 2009:182) Skor Maksimal
c. Ketuntasan klasikal

P =
∑ Siswa yang tuntas belajar

x 100∑ jumlah seluruh siswa

Keterangan:
P : Ketuntasan  belajar klasikal

Ketuntasan klasikal adalah ketuntasan keseluruhan dalam
setiap mata pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah itu
sendiri.

Indikator kinerja penelitian ini adalah:
1. penerapan model pembelajaran cooperative script dan permainan

lingakaran ilmu untuk meningkat hasil belajar siswa mata pelajaran
IPS dikatakan berhasil apabila persentase ketuntasan belajar 85%
dari keseluruhan siswa yang mendapat hasil >80 berdasarkan hasil
tes evaluasi

2. Tercapai aktivitas-aktivitas siswa proses pembelajaran pada kategori
minimal  “ aktif”

3.Tercapai aktivitas-aktivitas guru dalam proses pembelajaran pada
kategori minimal “baik”.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut.
1. Siklus I

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar70 dengan kategori Baik.
b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 55,5 dengan kategori cukup aktif.

Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat dari 44 orang siswa
terdapat  14 orang siswa yang belum tuntas sedangkan siswa yang
tuntas ada 30 orang siswa, adapun nilai tertinggi 100 dan nilai
terendah 50. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 68,18%.
Hasil yang diperoleh pada Siklus I masih belum berhasil, hal ini dapat
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dilihat dari nilai persentase ketuntasan yang mendapat 68,18% dari 44
orang siswa.

Penelitian tindakan kelas pada siklus I dilaksanakan tanggal 12
September sampai 20 September dengan pemberian tindakan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe cooperative script
dan permainan lingkaran ilmu. Pada awal kegiatan siklus I siswa
masuk kelas pada saat bel berbunyi siswa sudah di dalam kelas  guru
memberikan salam, mengecek kehadiran siswa, mengarahkan siswa
melakukan kegiatan berdoa yang di pimpin salah satu siswa yang ada
di dalam kelas, lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran namun
guru belum terlalu jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajran
sehingga dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe
cooperative script terdapat banyak siswa yang kurang aktif dalam
mengikuti proses pembelajaran, Kemudian guru menyiapkan kelas
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CS dan PLI
membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 2 orang berpasang-
pasangan (CS 1) pembentukan kelompok yaitu teman sebangku
merupakan angota kelompok. Jadi guru tidak ada kesulitan dalam
menentukan kelompok. Membagikan kertas LKS yang mana soal LKS
menyuruh siswa untuk meringkas materi pembelajaran yang sedang
dipelajari,  pemberian double tape sebagai alat untuk menempel LKS
di punggung temannya, dan bolpoin sebagai alat untuk meringkas
kepada siswa (PLI 1), Membagikan siswa materi kenampakan alam
dan kenampakan buatan serta pembagian waktu wilayah Indonesia ke
tiap kelompok untuk dibaca dan membuat ringkasan pada LKS di sini
siswa menjadi ribut menentukan mana anggota kelompok yang
membaca materi dan mana anggota kelompok yang menulis materi
(CS 2) sehingga banyak waktu terpakai untuk meringakas materi,
Ringkasan materi yang sudah ditulis ditempel dipunggung siswa
kelompoknya (PLI 2), Kedua kalinya siswa sangat ribut untuk
bertukar tugas yang menulis dan yang meringkas ulang  guru
kewalahan menenangkan siswa agar bisa membagi tugas siapa yang
menulis dan siapa yang akan membaca (CS 3). Ketika guru
membagikan tugas kepada kelompok ini keadaan kelas kurang
kondusif karena masih ada siswa yang melakukan perdebatan dengan
temannya untuk menentukan siapa yang membaca dan siapa yang
meringkas. Setelah meringkas materi pada LKS dan membagi tugas
siswa maju kedepan mengumpulkan materi yang ada di punggung
teman (PLI 3) Guru menyimpulkan materi pembelajara (CS 4) ketika
guru meminta kelompok maju ke depan masih banyak kelompok yang
ragu-ragu maju kedepan kelas, Merayakan proses belajar mengajar
dengan ucapan yang dapat menghadirkan semangat pada siswa (PLI
4).

2. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya.
Pembelajaran pada siklus II dilakukan dengan memperbaiki kekurangan-
kekurangan pada siklus I dengan 8 langkah pembelajaran yang sama
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dengan yang sama dengan siklus I oleh karena itu guru memotivasi siswa
untuk lebih antusias belajar sehingga kelas bias kondusif dan pelajaran
lebih terarah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe cooperative
script dan permainan lingkaran ilmu berjalan dengan baik. Siklus II
a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 78 dengan kategori Baik.
b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 76,5 dengan kategori aktif.
c) Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat dari 44 orang siswa terdapat 26

orang siswa yang belum tuntas sedangkan siswa yang tuntas ada 38
orang siswa, adapun nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 65.
Persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 86,36%.

D. Kesimpulan dan Saran

Kolaborasi Model pembelajaran kooperatif tipe cooperative script dan
Permainan Lingkaran Ilmu merupakan sebuah model pembelajaran yang
menumbuh kembangkan kreativitas dan setiap individu mempunyai tanggung
jawab dalam setiap  kegiatan pembelajaran karena materi yang didapat siswa
mempunyai bagian untuk setiap individu yang mengharuskan mereka
mempelajarinya. Sehingga setiap siswa mempunyai kesempatan
mengukapkan Ide dan gagasan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dilakukan melalui
penggunaan model Kooperatif tipe CS dan PLI dapat meningkatkan hasil
belajar IPS siswa kelas V SDN 2 Mataram Tahun pelajaran 2017/2018.
Melalui pembagian Tugas untuk  setiap siswa dalam meringkas dan membaca
ulang materi yang diberikan guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan
penelitian yang menunjukkan peningkatan hasil belajar pada siklus 1 ke
siklus II dengan nilai rata-rata pada siklus I 78,40  menjadi 80,79 pada siklus
II dengan persentase ketuntasan klasikal 68,18%  pada siklus I menjadi
86,36% untuk siklus II dengan persentase ketuntasan klasikal indicator
pencapaian 85.%.
Saran dalam penilitian ini yaitu:
1. Bagi siswa

a.Penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe cooperative script dan
permainan lingkaran ilmu  hendaknya bisa membantu siswa agar hasil
belajar IPS menigkat.

b.Siswa hendaknya lebih aktif jika guru meminta untuk menyampaikan
ide atau gagasan mereka dalam belajar IPS.

2. Bagi Guru
a.Guru dapat menjadikan, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam memilih metode dan mengembangkan model
pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tertentu yang di alami siswa.

b.Guru dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan
penguasaan materi pelajaran sesuai dengan yang diharapkan.

c.Guru sebaiknya lebih mengembangkan pemahaman tentang model-
model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas proses
belajar mengajar ke arah yang lebih baik.Dengan hasil penelitian ini
bisa menjadi acuan bagi guru untuk melakukan kegiata
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